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  پيشگفتار نويسنده
  

، ١١: ۵يعقوب " (ايد ايوب شنيده) بردباری(شما درباره صبر "
  )هزاره نو

اند  بلی، بسياری تا به حال درباره صبر و نيز مشکالت ايوب شنيده
ا کمتر کسی است که معنای آن مشکالت و نيز قصد خدا را در اين ام

بايد دانست که مشکالت ايوب برای قوم خدا ثبت شده . کار دانسته باشد
 چه کنند و گيرند، آنان بدانند آنگاه که در مشکالت قرار میاست تا 

زمانی  .چگونه تا به آخر در درد و رنج صبر و شکيبايی داشته باشند
برای اينکه : " تا درباره ايوب مطلبی بنويسم، به همسرم گفتمبر آن شدم

کنی تا چه  داشته باشم، فکر می آمادگی برای نوشتن چنين کتابی را
ای بکنم  خواهم چيزی بنويسم يا موعظه  نمی و"اندازه بايد درد بکشم؟

. که از جنبه شخصی عاری باشد و صرفًا جنبه آکادميک داشته باشد
اش  توانم برای ديگران واقعی ای من واقعی نباشد نمیاگر کالم خدا بر

دهد مشکالتی  هر چند  سخت است بدانيم چرا خدا اجازه می. کنم
توانيم بر اين امر شهادت دهيم که خدا امين است  دانگيرمان شود اما می

دهد و همواره قصد  کند، بلکه به دعاهايمان پاسخ می و ما را رها نمی
  .)١١: ٢٩ارميا ( دارد نيکی برايمان در فکر 

شما خواننده گرامی نيز شايد برای درک کتاب ايوب مجبور شويد 
از ميان سختيها عبور کنيد تا پيام آن را درک کنيد، اگر چنين است 

زيرا او طريقی را که : " همراه با ايوب با ايمان بگوييد! نترسيد
ايوب " (آيم آزمايد، مثل طال بيرون می داند و چون مرا می روم، می می
افزون بر اين آنچه از وجود ما که . ترسد طال از آتش نمی). ١٠: ٢٣

سوزد، ارزش ماندن در وجود ما را ندارد، همان بهتر که  در آتش می
  !سوخته شود
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کنيم، آرزو دارم دو چيز فرا  حال که با هم کتاب ايوب را مطالعه می
صبر داشته نخست اينکه بياموزيد چگونه در مشکالت خويش : گيريد

دنيای ما . باشيد، دوم اينکه چگونه به آنان که در مشکالتند، ياری دهيد
پر است از آدميانی که نياز به تشويق و تقويت دارند، باشد که خداوند 

به هر تقدير، اميدوارم اين کتاب . شما را برای چنين خدمتی آماده سازد
  .برای شما مفيد واقع گردد

  

وارن ويرزبی



   کتاب ايوبرئوس مطالب
  

  ٣-١ رنج ايوب -١
  )۵-١: ١(کاميابی او . ١

  )١٣: ٢ تا ۶: ١(مصيبت او . ٢

  )٢۶-١: ٣( خشم او -٣

  

  ٣٧-۴ دفاع ايوب -٢
  )١۴-۴( دور نخست -١

  )٧-۶(؛ پاسخ ايوب )۵-۴(اليفاز . الف    

  )١٠-٩(؛ پاسخ ايوب )٨(بلدد . ب    

  )١۴-١٢(؛ پاسخ ايوب )١١(صوفر . پ    

  )٢١-١۵ ( دور دوم-٢

  )١٧-١۶(؛ پاسخ ايوب )١۵(اليفاز . الف    

  )٢١-١٩(؛ پاسخ ايوب )١٨(بلدد . ب    

  )٢١(؛ پاسخ ايوب )٢٠(صوفر . پ    

  )٣٧-٢٢( دور سوم -٣

  )٢٢(اليفاز . الف    

  )٢۵(بلدد . ب    

  )٣٧-٣٢(اليهو . پ    

 

  ۴٢-٣٨ کاميابی ايوب -٣
  )۶: ۴٢ – ١: ٣٨(سازد   خدا ايوب را فروتن می-١

  )١٧-٧: ۴٢(دارد   خدا ايوب را گرامی می-٢

  کند  خدا منتقدان او را توبيخ می. الف    

  )١٧-١١: ۴٢(گرداند  خدا ثروتش را به او باز می. ب    





  فصل اول

  آغاز نمايش
  ٣-١ايوب 

 
گذشته را به رحمت خدا، حال را به محبت او و آينده را به "

  ".مشيت الهی او بسپاريد
  ١ن قديسآگوستي

 
:  درست روی مطلب انگشت گذاشت وقتی گفت٢"لرد بايرن"

کتاب ايوب " .تر از افسانه حقيقت هميشه عجيب و غريب است؛ عجيب"
ايوب شخص واقعی بود نه يک شخصيت . يک افسانه مذهبی نيست

  .تخيلی

، هر دو به اين امر گواهی ١١: ۵ و يعقوب ٢٠، ١۴: ١۴حزقيال 
عی بود که از تجربيات واقعی عبور کرد دهند چون او شخص واق می

تواند به ما در زندگی و مشکالت آن در اين دنيا مطالبی  بنابراين می
  . بياموزد

سازد و چهار حقيقت را در  اين سه فصل اول ما را با ايوب آشنا می
  .کند مورد او آشکار می

  

  )۵-١: ١ايوب ( توانگری ايوب -١
اليفاز . م يا نزديک به آن بودسرزمين عوص احتماًال در مملکت ادو

ها داشت  بود که وابستگی به ادومی" تيمان"يکی از دوستان ايوب از 
  ).١١:٣۶ و پيدايش ١١:٢ايوب (

                                                 
  – St. Augustin.از پدران کليسا در قرن چهارم1
2.Lord Byronشاعر انگليسی قرن هجدهم-   
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او ). ١: ١( ايوب مردی کامل و راست بود ).١: ١(سيرت ايوب 
گناهی کند؛  تواند در دنيا ادعای بی بدون گناه نبود، چرا که کسی نمی

ای  کلمه. عيب بود ل و بالغ داشت و از نظر رفتار بیولی او سيرتی کام
شود که يکی ديگر از  مربوط می" راستی"که کامل ترجمه شده است به 

 اشخاص ).۶:٣١؛ ۵:٢٧؛ ٩، ٣:٢(کلمات مهم در کتاب ايوب است 
آنان به دور از ريا و . درستکار مردمی سالم به تمام معنی هستند

های دوستان و  ن با تهمتبرو شدايوب به رغم رو. باشند دورويی می
سکوت خداوند، درستکاری خود را حفظ کرد و سرانجام خداوند از او 

  .دفاع و حمايت نمود

ترس . بود" خداترسی و اجتناب از بدی"پايه و اساس سيرت ايوب 
باشد  خداوند حکمت است و از بدی اجتناب نمودن فطانت می

ها و  مبارک و گفته ترس از خدا يعنی احترام به ذات ).٢٨:٢٨(
اينگونه ترس، هراس يک برده در مقابل اربابش نيست .  اوکارهای

بلکه ابراز محبت آميخته به احترام يک فرزند در مقابل پدر است و 
 گفته ٣"آزوالد چمبرز"آقای . شود احترامی است که به اطاعت منتج می

خدا بزرگترين حقيقت در مورد خداترسی اين است که وقتی از : "است
ترسی از چيز ديگری ترس نداری، ولی اگر از خدا نترسی از همه  می

  ."چيز ترس خواهی داشت

  

 ايوب در ميان طايفه خود شخصی ).٢: ١ايوب (اده ايوب خانو
ماجرای زندگی ايوب در دورانی اتفاق افتاد که . توانگر و موفق بود

پيدايش (پنداشتند  خانواده بزرگ را به منزله برکت از سوی خدا می
فرزندان ايوب در جشن تولدشان اوقات ). ١:٣٠، ١٣:١۶، ٢:١٢

                                                 
. Oswald Chambers-3 ١٩١٧-١٨٧۴(نويسنده مسيحی ايرلندی(  
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ها را  داد که ايوب و همسرش بچه اين نشان می. هم داشتند  خوشی با
  .خوب تربيت کرده بودند

 

 در آن زمان ثروت اشخاص از روی ).٣:١ايوب (ثروت ايوب 
 به شد و ايوب هر سه اينها را امالک و حشم و خدمتگزاران سنجيده می

او . با اينکه ايوب مردی ثروتمند بود از خدا دور نشد. فراوانی داشت
و با امکاناتش به ديگران ) ٢١:١(دانست  خدا را عامل ثروت خود می

ايوب با ). ٣٢-١۶:٣١، ١٧-١٢:٢٩، ١:۴(رساند  نيز برکت می
  .  مشکلی نداشت١٩-۶:۶های پولس دراول تيموتائوس  اطاعت از گفته

 

 در حاليکه حقيقتًا سه تن از دوستانش او را ).١١:٢(دوستان ايوب 
عميقًا رنجاندند و اشتباهات بزرگی مرتکب شدند با اين حال هنوز 

آنان وقتی از ناخوشی ايوب مطلع شدند برای مالقات . دوستانش بودند
 با سکوت نشستند و او را واو مسافت طوالنی را طی کردند و نزد ا

کردند بايد اوضاع و  اين بود که فکر میاشتباه آنان . دلداری دادند
  . احوال ايوب را تشريح نموده، بگويند چگونه بايد آن را عوض کند

بهترين دوست من کسی است که : "  گفته است٤"هنری فورد"آقای 
تان ايوب از او شخص بدتری  ولی دوس."از من شخص بهتری بسازد

: ۴٢(را شناختند بهرحال در پايان ايوب و دوستانش همديگر . ساختند
ثروت واقعی در . و فکر کنم که روابطشان بهتر از قبل شد) ١٠-٧

  .داشتن دوستان حقيقی است

  

  )١٩-۶:١ايوب ( مصيبت ايوب -٢
يکی بعد از ديگری، . ايوب در يک روز ثروتش را از دست داد

 االغ و سه هزار ۵٠٠ گاو، ۵٠٠چهار نفر وحشت زده خبر آوردند که 

                                                 
4 .Henry Fordسازنده اتومبيلهای فورد آمريکايی -  
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 گوسفند را رعد و ٧٠٠٠. ن به سرقت رفته استشتر در حمله دشم
سليمان . اند برق تلف کرده و هر ده فرزندش توسط طوفان کشته شده

داند چه بر سرش خواهد  انسان هرگز نمی"پادشاه درست گفته است که 
افتد،  شود و پرنده به دام می همانطور که ماهی در تور گرفتار می. آمد

جامعه " (شود ارد در دام بال گرفتار میانسان نيز وقتی انتظارش را ند
  ). تفسيری١٢: ٩

دانست چرا؛ و اين  انست چه اتفاقی افتاده است ولی نمی  ايوب می
که مؤلف کتاب ايوب ما را به  از آنجايی. است معمای داستان ايوب

برد تا گفتگوی خدا و شيطان را  مالقات تخت پادشاهی آسمانی می
 اين بالها را به وجود آورد و چرا به او دانيم چه کسی بشنويم، ما می

اگر ما اين بصيرت را . اين اجازه داده شد که مسبب آن شود
داشتيم، احتماًال همان روشی را که دوستان ايوب در پيش گرفتند  نمی

شکستيم و در  ها را بر سر ايوب می کرديم و همه کاسه کوزه اتخاذ می
  .پنداشتيم اين مصيبت وی را مقصر می

شود و حداقل آن اين  اين صحنه چند حقيقت مهم دستگير ما میاز 
او بر تخت پادشاهی خود در . است که خدا در تمام موارد حاکم است

آسمان نشسته است و فرشتگان اراده او را انجام داده و به او گزارش 
دهند و حتی شيطان نيز بدون اجازه خدا هيچ کاری نسبت به  می

يکی از القاب کليدی نام خدا " مطلققادر . "دهد فرزندان خدا انجام نمی
از ابتدا . باشد و سی و يک بار به کار برده شده است در کتاب ايوب می

کند که مهم نيست چه اتفاقی در دنيا و يا در  نويسنده به ما يادآوری می
زندگی ما پيش بيايد، مهم آن است که خدا بر تخت نشسته و همه چيز 

  .در کنترل اوست

يت دوم که ممکن است ما را متعجب کند اين است که شيطان واقع
، "جان ميلتن"قای آ. دسترسی به تخت سلطنتی آسمانی خدا را دارد
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بيشتر : "نويسد می" بهشت گمشده"شاعر انگليسی قرن هفدهم در کتاب 
مردم پندار اشتباهی دارند که شيطان از جهنم بر اين دنيا فرمان 

."  بهشتدر جهنم پادشاهی کند تا خدمت درراند، بهتر است که او  می
خر به درياچه آتش افکنده نخواهد شد ولی شيطان قبل از داوری آ

، اول ٧:١ايوب (امروز او در دنيا آزاد است ).  به بعد١٠:٢٠مکاشفه (
  .تواند در آسمان در حضور خدا قرار گيرد  و حتی می)٨:۵پطرس 

 ايوب عيبی پيدا خدا در زندگی: اين حقيقت سوم مهمترين است
نعکس کننده م ٨: ١ گفته خدا در. گرفت نکرد، ولی شيطان ايراد می

" شيطان"کلمه .  است ولی شيطان آن را زير سؤال بردشرح حال ايوب
ای   در اينجا صحنه."کند کسی که با قانون مخالفت می"و " دشمن"يعنی 

اوتی خدا و شيطان هر کدام آرای متف. کنيم از دادگاه رامشاهده می
خوانيد به خاطر  وقتی اين کتاب را می. کنند درباره ايوب صادر می

" تقصير است بی"گويد که او داشته باشيد که خدا در مورد ايوب می
در زندگی ايوب چيزی وجود نداشت که خدا را ). ۴٢:٧، ٣:٢، ٨:١(

ايوب مقصر : "گفت ولی شيطان می. وادار به رنج و درد دادن او بکند
زند و چيز خوبی در  ن هميشه به فرزندان خدا تهمت میشيطا" .است

  ).١٠:١٢، مکاشفه ٣زکريا (بيند  آنان نمی

به . تهمت و افترای شيطان به ايوب در حقيقت حمله به خدا بود
ترسد اين  تنها دليلی که ايوب از تو می: "گفت عبارت ديگر شيطان می

هم قراداد   دونفر باشما. دهی تا از تو بترسد است که به او مزد زياد می
ايد که تا زمانی که از تو اطاعت کرده، تو را ستايش کند، تو نيز  بسته

تو خدايی نيستی که اليق ستايش . او را محافظت کرده و برکتش دهی
  ."دهی تا تو را احترام کنند چون به مردم رشوه می! باشی

و گفتند چون او گناه کرده، دچار اين درد  نيز میسه دوست ايوب 
اليهو گفت خدا دارد ايوب را تنبيه . اين حقيقت نداشت. بال شده است
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ولی . کند تا شخص بهتری از او سازد و آن تا حدودی درست بود می
دليل اصلی رنج ديدن ايوب اين بود که اتهامات کفرآميز شيطان را 
باطل نموده و ثابت کند که انسان حتی وقتی همه چيزش را از دست 

اين مبارزه در . مت خداوند را نگاه خواهد داشتدهد باز حر می
، ولی ايوب از آن خبر )١٢:۶افسسيان (جايگاههای آسمانی بود 

زندگی ايوب ميدان جنگ بود و در آنجا فوجهای شرارت در . نداشت
آيا يهوه شايستگی "هم گالويز شده بودند تا معلوم شود  عالم نامرئی با

  "؟ستايش جهانيان را دارد يا نه

توانيم ايوب را بهتر بشناسيم و بفهميم که چرا مقاومت  نون ما میاک
خواستند که او از  آنها می. کرد و به نصايح دوستان خود تن در نداد

گناهانش توبه کند تا خدا درد و رنج وی را رفع کرده و بار ديگر 
توانست در وجود خودش گناه را اختراع  ايوب نمی. ثروتمندش نمايد
کرد  اگر چنانچه اين کار را می.  عنايت خدا قرار گيردکند تا مستحق

به جای آن ايوب محکم در راستی . سپرد خودش را به دست شيطان می
دانست منظور خدا  خود ايستاد و خدا را متبارک خواند، هر چند نمی
  !چيست و اين چه شکست بزرگی برای شيطان بود

ست که شيطان فقط شود و آن اين ا در اينجا حقيقت چهارم آشکار می
تواند به مريدان خدا دست بزند و خدا اين امر را برای  با اجازه خدا می

 ٥"فيليپس بروکس"آقای . کند خيريت آنان و جالل خودش استفاده می
مقصود از زندگی، ساختن سيرت به وسيله حقيقت : "چنين گفته است

ح بسازد  خدا در زندگی ما مشغول به کاراست تا ما را شبيه مسي."است
تواند برای حفاظت ما به  ، و حتی حمله شيطان را می)٢٩:٨روميان (

داريد و خود را در  وقتی شما در طريق اطاعت قدم برمی. کار برد

                                                 
5 .Phillips Brooksکشيش و نويسنده اسقفی آمريکايی قرن نوزدهم-  
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به خودتان خاطر نشان کنيد که هيچ چيز خارج بينيد  مشکل وسختی می
  .شود از اراده خدا به زندگی شما وارد نمی

فراد خداشناس در واقع حربه ها در زندگی ا بعضی از مصيبت
فرشتگان ). ٨: ٢مزمور (خداوند است برای دفع دشمن و انتقام گيرنده 

اول (گيرند  نگرند و از رفتار خدا با پيروانش درس ياد می به کليسا می
ممکن است ما تا قبل از رفتن به ). ١٠:٣ و افسسيان ٩:۴قرنتيان 

تا آن . ها اتفاق بيافتدبهشت ندانيم خدا چرا اجازه داده که بعضی چيز
مبارک : "گوييم صدا شده می داريم و با ايوب هم زمان با ايمان گام برمی

  !"باد نام خداوند

  

  )٢٢-٢٠:١ايوب ( وفاداری ايوب -٣
کردند تا ببينند  لشگرهای بهشتی و جهنمی هر دو ايوب را نظاره می

ه العمل ايوب در مقابل از دست دادن ثروت و فرزندانش چگون عکس
او غم خود را به طور طبيعی و چنانکه معمول آن زمان . خواهد بود

اول (بود ابراز نمود، زيرا خدا از ما انتظار دارد که بشر باشيم 
مگر نه اين است که حتی خود مسيح نيز گريه ). ١٣:۴تسالونيکيان 

اما بعدًا ايوب خدا را ستايش کرد و ايمان خود را ). ٣۵:١١يوحنا (کرد 
  ).٢١:١ايوب ( عميق ابراز نمود با بيانی

" .برهنه از رحم مادرم بيرون آمدم: "نخست به تولد خود نگاه کرد
چه ايوب داشت خدا داده بود و همان خدايی که داده بود حق داشت  هر

  . ايوب به سادگی اعتراف کرد که مباشری بيش نيست. آن را پس بگيرد

 البته ."هم گشتو برهنه برخوا: "ايوب به مرگ خود نيز نگريست
او . توانست به رحم مادرش برگردد چون اين امر امکان نداشت او نمی

گشت که در آنجا دفن شده و به خاک تبديل شود  برمی" شکم زمين"به 
 مشاهده ١۵-١٣: ١٣٩در مزمور " زمين"و " تولد"رابطه بين (
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او اذعان کرد که چيزی از آنچه بين تولد و مرگش کسب ). شود می
: پولس چنين نوشته است. ود با او به دنيای ديگر نخواهد رفتکرده ب

توانيم  زيرا در اين دنيا هيچ نياورديم و واضح است که از آن هيچ نمی"
  ).٧:۶اول تيموتائوس " (برد

در پايان، ايوب به آسمان نگريست و اين جمله بسيار عالی را که 
اوند گرفت و نام ند داد و خدوخدا: "حاکی از ايمانش بود بر زبان آورد

او به جای اينکه طبق ادعای شيطان از خدا " !خداوند متبارک باد
: تواند بگويد هر شخصی می! بدگويی کند، خداوند را متبارک خواند

، ولی در رنج و غم واقعًا ايمان قوی "خدا پس گرفت"و يا " خدا داد"
  "!نام خداوند متبارک باد"الزم است تا بگوييم که 

  ).٢٢: ١" ( ايوب گناه نکرد و به خدا جهالت نسبت ندادبا اين همه"

  

  )٢۶:٣ - ١:٢ايوب ( تيره روزی ايوب -۴
  :شنويد  در اين قسمت شما چهار صدای مختلف را می

 

کند، او   شيطان ايوب را رها نمی).٨-١:٢ايوب (صدای متهم کننده 
ار مانند ب. گردد تا بار ديگر به ايوب تهمت بزند نزد تخت خدا بازمی

، اينجا نيز خدا است که موضوع خادمش ايوب را به ميان )٨: ١(اول 
کنيم که خدا  ما چنين استنباط می. پذيرد آورد و شيطان مبارزه را می می

به عبارتی شيطان . مطمئن بود که خادمش در آزمايش رد نخواهد شد
و ايوب هنوز قدرت و " تاب و توان انسان حدی دارد"گفت که  می

ای را شروع  رد که بتواند خانواده جديد و کسب و کار تازهسالمتی دا
اجازه بده من به بدنش دست بزنم و سالمتيش را بگيرم آنگاه تو . کند

  .خواهی ديد که چقدر زود رو در رو به تو کفر خواهد گفت

، شيطان بدن ايوب را به )١٣:١٠اول قرنتيان (جازه خداوند با ا
چه بود عالئم وحشتناکی  بيماری هرآن . مرضی ناشناخته مبتال ساخت
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، زخم و دمل )۴آيه (، فراموشی )٨:٢(العاده  داشت از قبيل خارش فوق
، )١٧:١٩(، نفس متعفن )١۴ و ١٣آيات (، خوابهای ترسناک )۵آيه (

، پوست سياه )٢٧:٣٠(، اسهال )۶:٢١ (، تب و لرز)٢٠آيه (الغری 
ديدنش آمدند، اول او وقتی سه نفر از دوستان ايوب به ). ٣٠آيه (شده 

ای مستقيمًا کار شيطان نيست، هرچند  هر عارضه). ١٢:٢(را نشناختند 
متی (هايی از قبيل کوری  توانند مسبب عارضه ارواح شيطانی می

، درد )١٧-١١:١٣لوقا (، عيب بدنی )٣٣-٣٢:٩(، اللی )٢٢:١٢
ر و نيز ساي) ٣۴-٢٨: ٨متی (و ديوانگی ) ٧:١٢دوم قرنتيان (پايان  بی

انگاری  بعضی اوقات بيماری جسمی ما به علت سهل. امراض باشند
.  مقصر بدانيمتوانيم خودمان است و غير از خود کس ديگری را نمی

داند چگونه از جهالتمان برای   نيز شيطان میحتی در چنين شرايطی
  .کوبيدن ما سوء استفاده کند

ع فرار ظاهرًا ايوب به قدری سيمايش زشت شده بود که از اجتما
و در بيرون شهر روی تلی از خاکستر ) ٢٠-١٣:١٩ايوب (کرده 

سوزاندند و طرد شدگان  های شهر رامی در آنجا خاکروبه. نشسته بود
روی تل . کردند کردند و از رهگذرها گدايی می جامعه آنجا زندگی می

های  جنگيدند و در آنجا زباله هم می خاکستر، سگها برای يافتن غذا با
اکنون در چنين مکانی مرد ثروتمند شهر با فقر . شد انيده میشهر سوز

  !برد و فالکت و سرشکستگی به سر می

 

اگر ). ١٠-٩ :٢ايوب (کند  گيری می  صدايی که ترغيب به کناره
ايمانداری از دوره عهد عتيق در رنجهای مسيح مشارکت داشته است 

 مانده بود تنها چيزی که برای ايوب باقی. او همانا شخص ايوب است
. يک همسر و سه دوستش بودند که آنها هم به ضد او قيام کرده بودند

  !کرد که خدا او را ترک گفته است پس عجيب نيست که ايوب حس می
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، دقيقًا همان کاری بود که شيطان "خدا را لعنت کن و بمير"
خواست ايوب انجام دهد و همسر ايوب در اين مورد او را وسوسه  می
تواند توسط اشخاصی که دوستشان داريم نيز ما  ه شيطان میبل. کرد می

و چون آنها را ) ١۴-١٠: ٢١، اعمال ٢٣-٢٢: ١۶متی (را وسوسه کند 
آدم به . گيرد خيلی دوست داريم وسوسه صورت قويتری به خود می

پيدايش (و ابراهيم به ساره گوش داد ) ١٢، ۶: ٣پيدايش(حوا گوش داد 
البته همسر ايوب . همسرش اعتنايی نکرد؛ ولی ايوب به نصايح )١۶

کرد اما با توجه به اوضاع و احوالی که همسر ايوب داشت  اشتباه می
او ده فرزند خويش را . بايد منصف باشيم و وضع او را نيز درک کنيم

در يک روز از دست داده بود و اين کافی است تا هر مادری خرد 
ديگر بانوی اول آن ديار ثروت خانواده از بين رفته بود و او . شود
رفت   مرد مشرق زمين به شمار مینشوهرش که زمانی بزرگتري. نبود

دانی شهر نشسته و از مرض  ، اکنون در مکان زباله)٣: ١ايوب (
آيا ديگر چيزی برايش باقی مانده بود؟ به جای . برد مرموزی رنج می

د که دا اينکه شاهد تحليل رفتن زجرآور همسرش باشد، او ترجيح می
کرد اگر ايوب خدا را لعنت  او فکر می. خدا جان وی را يکباره بگيرد

  .گرفت کرد، خدا جان او را می می

: در آزمايشهای جدی و سخت، اولين سؤال ما نبايد اين باشد که 
از اين ماجرا چه درسی "بلکه " توانم خودم را خالص کنم؟ چطور می"

 حل مسأله را پيدا ه که راکرد همسر ايوب فکر می" ماند؟ برای من می
داد، کار خرابتر  کرده است، ولی اگر چنانچه ايوب به او گوش می

ايمان . های زيرکانه ايمان يعنی زندگی کردن بدون کشيدن نقشه. شد می
ها يا نتايج کار، با علم  رغم احساسات، موقعيت يعنی اطاعت از خدا علی

مل خود با روش و به اين حقيقت که خداوند مشغول اجرای نقشه کا
ايمان : خواست از دست بدهد او دو چيز را نمی. باشد زمان خودش می
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حتی اگر . خواست ولی همسرش خالف آن را می. به خدا و صداقت
آيند با اجازه خدا دامنگيرش شده بود، ايوب حاضر نبود  وقايع ناخوش

ايوب هرگز . به خالف مشيت الهی و به دلخواه خود قدمی بردارد
را نخوانده بود، ولی مثل اينکه پند " سموئيل رادرفورد"های آقای  نامه

آن شبان خداترس اسکاتلندی را که رنجهای بسيار متحمل شده بود، 
نقش ايمان اينست که : "چنين نوشته است" رادرفورد. "کرد پيروی می

ترين ضربات خدا نيز رحمت و مهربانی خدا را بخواهد  از ميان خشن
خواست به خدا اعتماد کند و حتی با خدا  ايوب می" .لبدو به مبارزه بط

رصت دريافت آنچه را خداوند برايش در نظر جر و بحث نيز بکند تا ف
  .داشت و در راه آن رنج کشيده بود از دست ندهد

گيری کردن کاری آسان است؛   شود، کناره وقتی زندگی مشکل می
: گفت استاد تاريخ میيک . گيری کردن است  ولی بدترين راه کار کناره

گشت، هيچکس او  کشيد و بر می اگر کريستف کلمب دست از کار می"
 اگر ."آورد شمرد ولی هيچکس هم او را به ياد نمی را مقصرنمی

  ! خواهيد به ياد آورده شويد، گاهی بايد به درد آورده شويد می

سرانجام، همسر ايوب با شوهرش و خداوند آشتی کرد و خداوند به 
دانيم همسرش چقدر  ما نمی). ١٣: ۴٢(رزندان ديگری عطا فرمود او ف

توانيم حدس بزنيم که اين  ؛ ولی میاز درد و رنج درس عبرت گرفت
  .تجربه باعث رشد او شد

 

تسلی دهندگان " اصطالح ).١٣-١١: ٢ايوب (زدگان  صدای ماتم
يک اصطالح آشنا است برای معرفی اشخاصی که کمک آنها " ايوب

رغم رفتار  کند، ولی اين سه مرد علی را بدتر از قبل میحال شخص 
  .ای که داشتند، دارای صفات قابل تحسين نيز بودند آزار دهنده

دست کم از آنجا که به ايوب ارادت داشتند مسافتی طوالنی را طی 
کرده به مالقاتش آمدند و موقع همدردی کردن با او در خانه راحت يا 
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آنها در کنار ايوب بر تل خاکستر که با . ددر اتاق بيمارستان  نبودن
غم آنان به قدری شديد بود که تا هفت . زباله احاطه شده بود نشستند

البته بعدًا سکوت خود را شکستند و (توانستند چيزی بگويند  روز نمی
در واقع آنان تأثر خود را ). گوييهای خود تالفی کردند  آن را با زياده

 برای مرگ شخصی بزرگ سوگواری چنان نشان دادند که گويی
  ).١٠: ۵٠پيدايش (کنند  می

زده، بودن با آنها و کم حرف زدن يا  بهترين دارو برای افراد غم
سعی نکنيد همه . چيزی نگفتن است تا بدانند که شريک غمشان هستيد

چيز را برايشان حالجی کنيد زيرا توضيحات هرگز قلب شکسته را شفا 
دادند و تألمات او را  وب به او گوش میاگر دوستان اي. دهد نمی
کردند، کمک بزرگی به وی کرده بودند؛  پذيرفتند و با او بحث نمی می

. ولی در اين ماجرا آنها نقش دادستان را برگزيدند، نه نقش شاهدان را
در پايان ماجرا خدا آنها را سرزنش نمود و آنها از ايوب پوزش 

  ).١٠-٧: ۴٢ايوب (خواستند 

 

 بعد از هفت روز تحمل ).٢۶-١: ٣ايوب (ص دردمند صدای شخ
ا شکست نه برای لعنت کردن خدا، بلکه به سر و صدا، ايوب سکوت ر بی

ناله بسياری از " چرا به دنيا آمدم؟. "منظور لعنت کردن روز تولد خودش
-١۴: ٢٠ارميا (فرزندان خدا، از جمله ارميای نبی نيز همين بوده است 

؛ هر چند ايوب "ای کاش مرده بودم: "ا اينکه بگويداين فرق دارد ب). ١٨
: ١۴؛ ١۶-١۵: ٧؛ ٩: ۶ايوب (اين مطلب را بيش از يک بار ابراز کرد 

  .، ولی او هيچگاه از خودکشی صحبتی به ميان نياورد)١٣

کشتن از روی "لعنت کردن روز تولد به منزله دفاع از خودکشی يا 
 شخصی است که آرزو نيست، بلکه بيانگر رنج بسيار سخت" ترحم
  . کند ای کاش هرگز به دنيا نيامده بود می
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وقتی کسی درد دارد، ممکن است حرفهايی بزند يا اعمالی انجام 
رنج و درد ايوب آنقدر زياد بود که او . دهد که بعدًا از آنها پشيمان شود

اش در طی ساليان متمادی از  لذت برکات خداوند را که خود و خانواده
اگر به دنيا نيامده بود هرگز . ار بودند، فراموش کرده بودآن برخورد

شود که ما  درد باعث می! شد شخص بزرگی در مشرق زمين نمی
به جای آن فکر خود را به آينده . های گذشته را از ياد ببريم خوشی

دوستان ايوب سخنانش را شنيدند ولی . کنيم نااميد کننده متمرکز می
دند و راه نادرستی را برای کمک به تالطم قلبی او را درک نکر

مشکالت او در پيش گرفتند، با اين نيت که وی را در حل مسائلش 
ند با درد و دل او به بحث هآنان به جای اينکه به او تسلی بد. ياری دهند

  .و جدال پرداختند

اش بسته شد و  شبی که نطفه: ايوب به دو شب خاص نفرين فرستاد
در رحم قرار گرفتن برکتی از جانب ). ١٣-١: ٣(شبی که متولد شد 

بنابراين وقتی ). ١۶-١٣: ١٣٩؛ مزمور ٢-١: ٣٠پيدايش (خداست 
کنيم، در واقع نيکويی خدا را زير سؤال  ايم نفرين می برکتی را که يافته

يک بچه در رحم قرار : "توجه فرماييد که ايوب گفت. دهيم قرار می
در رحم قرار " چيزی"سم يا ای از پروتوپال  او نگفت که تکه."گرفت
 او از همان زمانی که در رحم قرار گرفت يک انسان محسوب .گرفت
  . شد می

يابد او از  وقتی نوزادی تولد می. کلمه کليدی در اينجا ظلمت است
در . آيد، اما ايوب آرزو داشت در ظلمت باقی بماند ظلمت به نور می
آن وقت به ! آمد يا میکرد بهتر بود که مرده به دن حقيقت او فکر می
  .شد پيوست و با اين همه زجر روبرو نمی دنيای مردگان می

اينها . خاتمه داد" چرا" چهار سؤال اآميز خود را ب او بيان لعن
سؤال کردن . توانست جوابش دهد سؤاالتی بود که غير از خدا کسی نمی
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اشکالی ندارد اگر بپرسيم . آسان است ولی جواب درست دادن مشکل
حتی . ا، به شرطی که فکر نکنيم خدا مجبور است به ما جواب دهدچر

متی " (الهی چرا مرا ترک گفتی"خداوند ما عيسی مسيح نيز پرسيد 
اما اگر خدا به ما بگويد چرا اين چيزها اتفاق افتاده، آيا واقعًا ). ۴۶: ٢٧

دهد؟ آيا  جواب او دردمان را تخفيف يا قلب شکسته ما را شفا می
کند؟ ما با  کس راديوگرافی درد پای شکسته ما را درمان میخواندن ع

کنيم نه با شرح و تفصيل قضيه؛ بنابراين نبايد  تکيه بر وعده زندگی می
  .وقت زيادی را صرف پرسيدن چراها از خداوند کنيم

قسمت دوم لعن گويی ايوب، به تشريح دنيای مردگان مربوط است، 
). ٢۶-١٣: ٣ايوب (ناميدند   میجايی که يهوديان آن را دنيای زيرين

کتاب عهد عتيق در . خواست آنجا باشد آنجا محلی است که ايوب می
مکاشفه نهايی . دهد مورد زندگی پس از مرگ تصوير کاملی به ما نمی

: ١دوم تيموتائوس ( دهنده موکول شده بود  اين مطلب به آمدن نجات
و مشکالت ايوب عالم مردگان را محلی که دور از دردها ). ١٠

ايوب . ديد اند، می دنياست و افراد از خرد و بزرگ در کنار هم آرميده
کرد که مرده باشد و استراحت کند تا اينکه زنده باشد و مذلتی  آرزو می

شد،  تا آنجا که به آينده مربوط می. را که به او وارد شده بود تحمل نمايد
داد که  ن ترجيح می، بنابراي)٢٣: ٣ايوب (ديد  او خود را در ظلمت می

  .در ظلمت عالم مردگان باشد

 و ٢۵آيات (کند  گری خود، سری را افشا می ايوب در پايان نوحه
کرد و  قبل از اينکه همه مشکالتش آغاز گردد احساس می، )٢۶
آيا اين هشداری از . خواهد افتادترسيد که يک چيز وحستناک اتفاق  می
 خدا چنين بصيرتهايی را از انب خداوند بود؟ بعضی اوقات فرزندانج

دهد تا روی خداوند را  کنند که به آنها انگيزه می جانب خدا دريافت می
آيا ايوب اين کار را . بطلبند و برای دريافت کمک از او، دعا کنند
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دانيم که او خرد شد و از هر آنچه که  دانيم، همين قدر می کرد؟ نمی می
  .ترسيد بر سرش آمد می

. گری متوسل شدند تا به ايمان وی ت ايوب به نوحهمتأسفانه سه دوس
آنها بعد از اينکه نفرين تولدش را شنيدند احساس کردند که بايد او را 

  . سرزنش کنند و از خدا دفاع نمايند

شود که به زودی به مناظره و نزاع  ای شروع می اکنون مباحثه
  .يصله دهدشود که خداوند مداخله کند و ماجرا را ف کشد و الزم می می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ميان پرده
  

چون شما وقت بسياری را با سه دوست ايوب خواهيد گذراند، پس 
تر  و مسن) ۶: ٣٢ايوب (آنها هر سه پير . بهتر است با آنها آشنا شويد

اسم او اول . تر بوده است احتماًال اليفاز از همه مسن. از ايوب بودند
رسد   و چنين به نظر میکند صحبت میو نخست او ) ١١: ٢(آمده است 

دهد  ترين آنان مورد خطاب قرار می که خداوند نيز او را همچون مسن
بود که حکمت مردمانش سر زبانها بود " تيمان"او از اهالی ). ٧: ۴٢(
: گذاری کرد اليفاز سخنرانی خود را بر دو چيز پايه). ٧: ۴٩ارميا (

و ) ٢٧ و ٣: ۵، ٨: ۴ ايوب "ام من ديده("مشاهدات خودش از زندگی 
-١٢: ۴(يک تجربه شخصی خوفناکی که در يکی از شبها داشته است 

و خدايی که ) ١٩-١٨: ١۵(اليفاز اعتقادی قوی به سنت داشت ). ٢١
 آدم کدام: "پرسد او می. پرستيد قانونگزار انعطاف پذيری بود می
نبوهی از ؛ در پاسخ وی ا)٧: ۴" (گناهی تا به حال نابود شده است؟ بی

در مورد عيسی مسيح چه " (ايم ما شده"توانستند پاسخ دهند  شهيدان می
، اليفاز پيرو مکتب خشکی بود که برای فيض خدا به ندرت )بايد گفت؟

  .گذاشت جايی باقی می

بايست از نظر سنتی نفر دوم از آن سه بوده باشد، چون به  می" بلدد"
به سخنی، او . فاز سخن گفتعنوان نفر دوم ذکر شده است و بعد از الي

خدا يک مرد کامل را دور "اعتقاد او بر اين بود که . گرا بود  شريعت
: ٨" (نخواهد انداخت، همچنين او آدمهای بدکار را ياری نخواهد نمود

بلدد قادر بود امثال قديمی را به زبان آورد و مثل اليقاز پايبند ). ٢٠
 داشت که فرزندان ايوب بر اثر اطمينان" بلدد"بنابر داليلی، . سنت بود

رسد که اين مرد هيچ  و چنين به نظر می) ۴آيه (اند  گناه نابود شده
  .ای نسبت به دوست دردمندش نداشت عاطفه
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او به مدير . ترين آنها بود جوانترين و بدون شک متعصب" صوفر"
به . گفت ماند که با شاگردانی تازه کار و ناآگاه سخن می ای می مدرسه

احساس بودن صوفر را در رابطه  بی" اين را بدان"بردن عبارت کار 
رحمانه به ايوب  او بی). ۴: ٢٠، ۶: ١١(دهد  با ديگران نشان می

نچه سزاوارش بوده برای گناهانش به او گفت که خدا خيلی کمتر از آ می
آيا اين را از قديم : " و کالم او اين بود) ۶: ١١! (مکافات داده است

از زمانی که انسان بر زمين قرار داده شد، که شادی ای،  ندانسته
). ۵-۴: ٢٠" (ای؟ شريران اندک زمانی است و خوشی رياکاران لحظه

شايد . جالب اينکه صوفر فقط دوبارايوب را مورد خطاب خود قرار داد
او به اين نتيجه رسيده بود که قادر نيست جوابی برای بحث ايوب پيدا 

  .کردن به ايوب اتالف وقت استکرد کمک  کند يا گمان می

ی خوب و بعضی چيزهای هر سه نفر مقداری حقيقت و چيزها
احمقانه هم گفتند ولی به علت نظر کوتاهشان نتوانستند به ايوب کمکی 

الهيات آنها نه زنده و پويا بلکه مرده و خشک بود و خدايی که . بکنند
شد او را   میکردند به قدری کوچک بود که راحت آنها از او دفاع می

را " دوروتی سايرز"اين مردان گفته خانم . و تشريحش کرد فهميد
اندازه کافی محدود باشد  اگر ديد شما به: "گويد نمايند که می اثبات می

  ."چيزی در دنيا نيست که شما نتوانيد اثباتش کنيد

چرا اين مردان با دوست خود ايوب اينگونه سخن گفتند؟ چرا آنقدر 
: د؟ در جوابهای ايوب به اين موضوع اشاره شده استخشمگين بودن

). ٢١: ۶" (ايد، مصيبتی ديديد و ترسان گشتيد االن شما مثل آنها شده"
ها به سراغ خود ايشان هم  اين سه مرد ترسيدند که نکند اين مصيبت

بنابراين مجبور بودند که از عقيده اصلی خودشان که خدا به ! بيايد
آنان . کند، دفاع کنند د و شرير را تنبيه میده شخص پارسا پاداش می
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معتقد بودند که تا زمانی که پارسا باشند، در اين دنيا هيچ چيز بدی 
  .برايشان اتفاق نخواهد افتاد

ايوب با ايستادگی بر .  همراه هستندترس و خشم اغلب با يکديگر
راستی خويش و خودداری از اعتراف به گناه، زيربنای عقايد الهيات 

ساخت و آرامش و اطمينان را از آنان سلب  تانش را ويران میدوس
خدا ايوب را به کار . ساخت نمود و اين مسأله آنان را خشمگين می می

برد تا الهيات سطحی اين اشخاص را نابود کرده، آنها را وادار کند تا 
افسوس که آنان دانشی . تر قلب و فکر خداوند را بکاوند بسيار عميق

کارانه را بر دانش عميق و اسرار آميز ترجيح  ظهسطحی و محاف
  .دادند می

هر وقت شما . اليفاز، بلدد و صوفر امروزه شاگردان بسياری دارند
داند همه چيز را شرح و  کنيد که خود را موظف می کسی را مالقات می

توضيح دهد و برای هر سؤالی جواب و برای هر مشکلی راه حل و 
برد و روی تل  ن است که شما را میفرمول خاصی دارد، مثل اي

هر وقت . نشاند خاکستری که ايوب و سه دوستش نشسته بودند، می
را به  ١"پل تورنيته"آقای شود، گفته روانشناس سويسی  اينطور می

  : گويد خاطر بياوريد که چنين می

ما هميشه به دنبال يک دين آسان هستيم که درک آن سهل و دنبال "
دينی که بدون سر و راز باشد و خالی از مشکالت کردنش آسان باشد؛ 

دهد که از وضعيت  های سخت؛ دينی که به ما اجازه می و گره
بار زندگی بشری فرار کنيم؛ دينی که تماس با خدا، ما را از  مصيبت

ها و از هر  کشمکش و ستيز مصون نگه دارد و از تمام دردها و شک
رد، به عبارتی دينی بدون آنچه قاطع و مطمئن نيست به دور نگاه دا

  ."صليب

                                                 
Paul Tournier, Reflections New York: Harper & Row, 1976,1421 
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توانستند به دو شاگردی که  راستی اين سه دوست ايوب چگونه می
 ١٣: ٢۴ لوقا(کردند صليب را شرح دهند؟  در راه عموآس حرکت می

  )به بعد

  .ها گوش فرا دهيم اکنون بيايد به دور اول سخنرانی

  

  
  

 





  فصل دوم

  آغاز مباحثه
  ٧-۴ايوب 

  
انست مقصودش را به ياری عمال خود اما چون شيطان نتو"

سابيان و کلدانيان و بادهايی از سوی بيابان انجام دهد، بيدرنگ 
دست به کار شد تا از طريق بحثها و حمالت مشاجره آميز اليفاز، 

امان از اين . صوفر، اليهو و بلدد به مقصود خويش نائل آيد
  !"های تعصب آميز لعنتی مشاجره

  الکساندر وايت
  

و بعدًا ) ١٣: ٢ايوب (ت ايوب تا هفت روز ساکت بودند سه دوس
و ). "۵: ١٣(ماندند  کرد که ای کاش ساکت باقی می ايوب آرزو می

وابی که ؛ ولی چه جوابی داد؟ ج..."اليفاز تيمانی در جواب ايوب گفت
نه، او سخنان لبان ايوب را جواب داد و اين درد ايوب را تسکين بدهد؟ 

ر با حکمت و تسلی دهنده بايد با قلبش گوش دهد يک مشاو. اشتباه بود
شما . و به احساسات طرف نيز به اندازه سخنانش اهميت بدهد

توانيد قلب شکسته را با منطق شفا دهيد، قلب شکسته با محبت شفا  نمی
 حقيقت گفته شود ولی سعی کنيد که حتمًا آن را با دبله، باي. يابد می

  ).١۵: ۴افسسيان (محبت بيان کنيد 

  

  )۵-۴ايوب ( توبيخ اليفاز -١
 نحوه برخورد اليفاز به اندازه ).۴-١: ۴ايوب (نحوه برخورد اليفاز 

ولی فقط عسلی است تا ايوب . رسد کافی مثبت و حتی ماليم به نظر می
اگر کسی جرأت : "پرسد او می. های بعدی بکند را آماده پذيرفتن تلخی
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به عبارت ). ٢آيه " (آيد؟ د میکرده با تو سخن بگويد، آيا تو را ناپسن
سابقًا سخنان تو باعث کمک به ! ايوب عصبانی نشو"گفت  ديگر او می
  ."خواهيم که سخنان ما تو را کمک کند شد؛ حاال ما می ديگران می

آقای . هيچگاه قدرت سخن را برای تشويق مردم دست کم نگيريد
  :  را اينگونه ترجمه کرده است۴: ۴ ايوب  ١"جيمز مفات"

سخنان تو اشخاص را بر روی پاهايشان استوار نگه داشته ""
سخنان مناسب اگر در زمان درست و با انگيزه درست گفته " .است

سخنان شما کسانی . شود، تأثير عميقی در زندگی ديگران خواهد داشت
را که ضعيف هستند تقويت نموده و اشخاص شکست خورده را تشويق 

ن ممکن است به شکست خوردگان صدمه همچنياما سخنان شما . کند می
پس دقت کنيد که چه . تر سازد بيشتری وارد ساخته، بار آنان را سنگين

  ."کنيد گوييد و چگونه آن را ادا می می

 

 سپس اليفاز اتهامات خود را آغاز ).١١-۵: ۴ايوب (اتهامات اليفاز 
نبود توانست به ديگران کمک کند اما قادر  عقيده او ايوب می به. نمود

  .خود با مسائل روبرو شود

توانست ديگران را در مورد طرز برخوردشان با مسائل  او می
راهنمايی کند ولی هنگاميکه خود گرفتار آزمايشها گشت، قادر نبود به 

آيا توکل تو : "کند  اليفاز چنين سؤال می۶در آيه . موعظه خود عمل کند
اليفاز چنين "  تو نی؟بر تقوای تو نيست؟ و اميد تو بر کامليت رفتار

يزی گی پارسايانه دارد پس نبايد از چکند که اگر ايوب زند استدالل می
دهد و شريران را  بترسد؛ زيرا خدا هميشه پارسايان را برکت می

  .نمايد داوری می

                                                 
James Moffat-1١٩۴۴-١٨٧٠(پژوهشگر اسکاتلندی عهد جديد(  
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اساس سخنان هر سه دوست ايوب ير اين فرض استوار بود که تو 
و خواهد گشت؛ ولی اگر کار درست را به جا بياور و اوضاع به مراد ت

داوری خدا ممکن . کار نادرستی بکنی خدا تو را مجازات خواهد کرد
رسد و آماده  است گاهی تدريجی باشد مانند محصولی که تدريجًا می

؛ يا ممکن است ناگهانی باشد مانند طوفان )٨آيه (شود  آوری می جمع
که ولی هيچ شکی نيست ). ١١-٩آيات (ناگهانی يا حمله يک شير 

  .شود، زيرا خدا داوری عادل است داوری نازل می

دهد و  اکثر مردم قبول دارند که خدا در نهايت پارسايان را برکت می
ای نيست که در کتاب ايوب مورد  کند اما اين مسأله شريران را تنبيه می

آنچه ايوب و سه دوستش در مورد آن تقال . بحث قرار گرفته باشد
ی بلکه اقدام فوری خداوند است و نه تنها آنها له نهايکنند، نه مرح می

و حتی ارميای ) ٧٣در مزمور (، آساف )٣٧در مزمور (بلکه داود 
  ).۶-١: ١٢ارميا(اند  نبی نيز در اين مورد سخن گفته

 

 اليفاز برای اثبات نقطه ).۵: ۵ – ١٢: ۴ايوب (استداللهای اليفاز 
: ۵(و مشاهدات ) ٢١-١٢: ۴(تجربه : نظر خود دو بحث را پيش کشيد

شبی در . اولين تجربه او روی يک تجربه ترسناک بنا شده بود). ٧-١
دو سؤال اينجا بايد . ديده و صدايی شنيده است" رويايی"خواب او 

ای  ه و آيا آن گفته مستقيمًا مکاشفهپيغام شامل چه بود: واب داده شودج
  از جانب خدا بوده است؟

قطه گذاری وجود ندارد، چون در نسخ خطی عبری عهد قديم ن
توان به يقين دانست که نقل قول از کجا شروع و در کجا خاتمه  نمی
 را گفته کاملی از ٢١-١٧: ۴های انگليسی ايوب  بيشتر ترجمه. يابد می

دانند ولی بعضی از محققين معتقدند که آنچه نقل شده محدود  می" روح"
بهر صورت هر . ست بوده و بقيه تفسيری از جانب اليفاز ا١٧به آيه 
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زندگی انسان کوتاه و شکننده است و پارسايی او : دو يک پيغام دارند
  . تواند مايه خشنودی خدا گردد به خودی خود هرگز نمی

! ولی آيا اين گفتار مکاشفه مستقيمی از جانب خدا بود؟ احتماًال نه
رسد که طرحی از خدا برای مکاشفه حقيقت  تمام اين تجربه به نظر نمی

کالم خداوند : "گويد اشد، زيرا از يک لحاظ، فاقد اقتداری است که میب
خداوند معموًال " .خداوند چنين گفت"و يا ..." بر من نازل شد و فرمود 
ما مطمئن نيستيم، ولی ممکن . کند که بترساند کسی را غافلگير نمی

است که اليفاز خوابی ديده و در آن تفکر و تعمق نموده و کم کم آن را 
  .به رؤيا و مکاشفه تبديل کرده باشد

يقين داريم که اليفاز شرح کاملی از رابطه خدا با در اين مورد 
 که انسان در يک خانه گلی زندگی بديهی است. انسان ارائه نداده است

شود و زندگی انسان ممکن است مثل  کند که نهايتًا مبدل به خاک می می
ولی انسان به صورت خدا . ای باشد کشتن يک پشه يا جمع کردن خيمه

آفريده شده و خدايی که او را آفريده خدای رحمت و فيض و همچنين 
  .خدای عدالت است

قسمت دوم بحث اليفاز مبتنی بر مشاهدات شخصی او در زندگی 
او مشاهده کرده بود که چگونه گناهکاران پيشرفت ). ٧-١: ۵(است 

شده و همه چيز را از  يستنموده و ريشه دوانيده بودند ولی در آخر ن
. ای از وضعيت ايوب بود اين مطلب شرح نه چندان عاقالنه. دست دادند

شنيدن اين اتهام که گناه ايوب موجب کشته شدن او و فرزندانش گرديد، 
 آساف از ديدگاهی ٧٣ولی در مزمور . يقينًا ايوب را بسيار رنجانيد
کند که خدا اجازه  گيری می او نتيجه. نگرد کامًال متفاوت به قضيه می

دهد که زندگی مردمان شرير رونق بگيرد زيرا اين زندگی تنها  می
خدا در دنيای آينده کارها را تعديل . بهشتی است که آنها خواهند ديد

  . نموده و فرزندانش را پاداش داده و شريران را مجازات خواهد کرد
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که اشکالی که بحث و گفتگو بر مبنای مشاهدات دارد، اين است 
توانيم قلب انسان را  به عالوه ما نمی. مشاهدات ما بسيار محدود است

بيند، ببينيم و نظر بدهيم که از ديدگاه خدا چه کسی  آنطور که خدا می
بالفاصله سزای اعمال بعضی گناهکاران تقريبًا . خوب و عادل است

ا بينند در حاليکه بقيه زندگی مرفهی دارند و در آرامش از دني خود رامی
  ).١۴-١٠: ٨جامعه (روند  می

شوند بلکه با انسان  مشکالت مانند علف هرز از زمين سبز نمی
). ٧-۶: ۵ايوب (شوند، زيرا انسان گناهکار به  دنيا آمده است  متولد می

تاده، اليفاز معتقد است که باعث آن شخص ايوب فاگر ايوب به دردسر ا
 بايد از گناهانش توبه زيرا او نسبت به خدا گناه کرده است، پس. است

  .کند و از خدا تقاضای عفو و بخشش نمايد

 

رساند،   اين ما را به نصيحت اليفاز می).١٧-٨: ۵(نصيحت اليفاز 
. مبنی بر اينکه ايوب بايد به خدا پناه ببرد و خودش را به وی سپارد

کند و توجه به آفرينش خود دارد، مطمئنًا ايوب  ها می خدايی که شگفتی
واهد يافت به شرطی که او خود را فروتن ساخته و به گناهان را درخ

ايوب بايد اين آزمايشهای خود را تأديبی از جانب . خود اعتراف کند
) ١٨ و ١٧آيات (خدا پندارد که قصد دارد از او شخص بهتری بسازد 
يقينًا ايوب در . کند و اين موضوعی است که اليهو بعدًا آن را دنبال می

 وضع بدی داشته که خدا ثروت و خانواده و سالمتی را نظر خدا چنان
آيا تأديب از ابزارهای . از وی گرفت تا او را به راه راست هدايت کند

  ).١١-١: ١٢، عبرانيان ١٢-١١: ٣امثال (محبت خدا نيست؟ 

 

 اليفاز سخنان خود ).٢٧-١٧: ۵ايوب (بخش اليفاز  سخنان اطمينان
کند، شفا  خدايی که زخمی می. مه دادرا با عباراتی اطمينان بخش، خات

از مشکالت  او تو را). ٢-١: ۶، هوشع ٣٩: ٣٢تثنيه (دهد  هم می
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خواهد رهانيد، از دشمنانت نجات خواهد داد، عمر طوالنی و مرگی 
اينک اين را تفتيش نموديم و چنين است، پس تو اين . "آرام خواهد داد

  ).٢٧: ۵ايوب " (را بشنو و برای خويشتن بدان

! اما اين فلسفه شيطان است که با کلماتی متفاوت بيان شده است
پوست به "، "...ترسد؟ آيا ايوب مجانًا از خدا می: "شيطان گفته بود
، ٩: ١" (چه انسان دارد برای جان خود خواهد داد هر! عوض پوست

به گناهان خود :  کند خواست ايوب با خدا چنين معامله اليفاز می ).۴: ٢
. ای را خدا به تو برخواهد گردانيد چه از دست داده  و هراعتراف کن

حرمتی نسبت به خدا و  کرد يک نوع بی اگر ايوب اين کار را می
  .اما ايوب حاضر نبود اين کار را بکند. حمايت از شيطان بود

  

  )٧-۶ايوب ( پاسخ ايوب -٢
دوستش تقاضا  اوًال از سه. ايوب با دو درخواست پر شور پاسخ داد

سپس از ). ۶ايوب (که آنان تفاهم و همدردی بيشتری نشان دهند کرد 
خدا تقاضا کرد که درخواست او را بپذيرد و رنجهايش را قبل از اينکه 

  ).٧ايوب (تر کند  بميرد، سبک

 

 هرچند تا اينجا تنها اليفاز ).۶ايوب (درخواست ايوب از دوستانش 
ر نيز با او صحبت کرده بود ولی ايوب متوجه شد که بلدد و صوف

گذشت حتی  با آنچه بر ايوب از لحاظ جسمانی و احساسی می. موافقند
آنان فقط جايی که او نشسته بود . يکی از دوستانش هم همدردی نکرد

کردند  نشستند، ولی وضع او را آنگونه که الزم بود احساس نمی
  ).١۵: ٣حزقيال (

- ١: ۶يوب ا(اصًال آنها سنگينی درد و رنج او را احساس نکردند 
پروايی سخن گفته  از اين جهت تعجب ندارد که ايوب با چنان بی). ٣

داشتند همان کار را  اگر دوستانش هم بار سنگين و درد او را می! باشد
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ايوب مکاشفه کاملی از آسمان آنچنانکه ايمانداران امروزی . کردند می
توانيم   ما میدر حاليکه. اش تار و مبهم بود دارند، نداشت؛ بنابراين آينده

  . را بخوانيم و تسلی يابيم١٨-١۶: ۴دوم قرنتيان 

). ٧-۴: ۶(دوستان ايوب حتی تلخی رنجهای او را هم درک نکردند 
کرد که هدف تيرهای زهرآگين خدا شده است و آن  ايوب احساس می

خدا لشگر خود را صف آرايی نموده، . ساخت زهر روح او را تلخ می
نمود و دوستان ايوب به زهر آن  ندازی میبه سوی مردان ضعيف تيرا

 آميزی داشت که به او قدرت  ايوب احتياج به سخنان تشويق. افزودند می
. مزه بود دادند سخنانی بيهوده و بی دهد ولی آنچه دوستانش به او می

شد، برای اين بود  اگر شکايت او مثل عرعر االغ يا نعره گاو تلقی می
  .  گرسنه محبت و تفاهم بودای، او که مثل حيوان گرسنه

اش سازد  کرد که آنان را متوجه وضعيت نويد کننده ايوب سعی می
تواند شخص را آنقدر  رنج و درد طوالنی و شديد می). ١٣-٨آيات (

تواند  تضعيف کند که او نتواند زندگی خود را اداره کند و اين امر می
را که زندگی اگر شخص نتواند بعضی عواملی . منجر به نااميدی شود

تواند برای آينده برنامه ريزی  دهد کنترل کند، چگونه می را تشکيل می
من چه قوت دارم که انتظار بکشم و عاقبت : "کرد کند؟ ايوب سؤال می

من منتظر چه "؛ به عبارت ديگر )١١آيه " (من چيست که صبر نمايم؟
  ".شود هستم؟ زندگی دارد روز به روز بدتر می

ت به احساس بيهودگی منجر شود و وقتی شخص نااميدی ممکن اس
از اينجا روشن . خواهد زنده بماند احساس بيهودگی کرد ديگر نمی

-٢٠: ٣(خواست تا جانش را بگيرد  شود که چرا ايوب از خدا می می
ايوب سعی ). ١٣: ١۴ و ١٩-١٨: ١٠، ١۶-١۵: ٧، ٩-٨: ۶، ٢٣

 نادرست دانست که خودکشی کاری نکرد که خودکشی کند زيرا می
دوستان . خواست که خدا او را از مذلتش خالص کند است ولی می
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ايوب سرحال و در آسايش بودند و غم نداشتند که باز هم روزی ديگر 
. صبح بيدار شوند و باز هم با درد روز ديگری دست و پنجه نرم کنند

: ۶(ديد  فايده می قوت ايوب از دست رفته بود و او زندگی خود را بی
١٣-١٢(.  

آيات (تأثيرند  ايوب با شجاعت به دوستانش گفت که سخنانش بی
آنان به حال اوترحم ننموده و سعی نکردند احتياجاتش را ). ٣٠-١۴

آنها مثل جويباری خشک در کوير بودند که مسافرين تشنه را . رفع کنند
 زمانی که ايوب دچار مشکلی شده بود، آنان به مخالفت . کند مأيوس می
  .سته بودندبا وی برخا

" و ) ٢۴" (مرا تعليم دهيد: "ايوب دو درخواست از دوستانش کرد
او احتياج به شنيدن تهمت نداشت، او محتاج ). ٢٨" (بر من توجه نماييد
کردند تا  ولی آنان حتی به صورت او هم نگاه نمی! نور و شادمانی بود

تل آن سه مرد با جسم خود کنار ايوب روی . سيه روزی او را ببينند
خاکستر نشسته بودند، ولی از لحاظ احساسی مثل آن الوی و کاهنی 

-٣٠: ١٠لوقا (بودند که از آن طرف گذر کرده، پی کار خود رفتند 
٣٧.(  

ام، به ياد دارم که وقتی بيماران را در  من در طول خدمت شبانی
کردم نگاه کردن به بعضی از آنها به سبب  بيمارستان عيادت می

و يا جراحی بسيار مشکل بود؛ گاهی هم گوش فرا بيماری، تصادف 
با تالقی . دادن به آنها دشوار بود زيرا روحًا بسيار تلخ شده بودند

توانستند پی ببرند که آيا من  چشمان و جواب من به حرفهای آنها، می
مقدس و  بر زبان آوردن آيات کتاب. دهم يا خير واقعًا به آنان اهميت می
ی که نخست يک پل ارتباطی بين قلبهايمان ايجاد دعا کردن هم تا زمان

توانستيم خدمتی  تنها در صورتی می. نشده بود، چندان سودی نداشت
  .شد انجام دهيم که نخست اين پل ارتباطی برقرار می
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ايوب يک بار ديگر با احساساتی بسيار تند به دوستانش خطاب کرد 
.  اتخاذ نمايندکه اوضاع و احوال او را بسنجند و روش مهربانتری

: ۶ايوب " (انصاف نباشيد گناهم، اينقدر بی مرا محکوم نکنيد، چون بی"
آن سه مرد آنقدر سرگرم دفاع کرد از خودشان بودند که ). ، تفسيری٢٩

  ! فراموش کرده بودند ازايوب دلجويی کنند

 

 ايوب برای نشان دادن ).٧ايوب باب (درخواست ايوب از خدا 
او خود را شبيه . کند تمثيل و تصوير استفاده میپوچی زندگی، از چند 

يه آ(ش به خدمت سربازی جلب شده باشد ديد که بر خالف ميل کسی می
است مزدش را بگيرد، و مثل يک غالم يا يک کارگر که منتظر ) ١

  ).٢يه آ(گرديده است 

اين مردان دست کم چيزهايی داشتند که به آنها اميد ببندند ولی آينده 
گذشت و روزهايش با  خوابی می شبهايش با بی. د کننده بودايوب نومي
ولی گويی خدا به اين وضع او اعتنايی ). ۶٧: ٢٨تثنيه (بيهودگی 
  . نداشت

گذشت،  زمان به سرعت می. سپس او به کوتاهی عمر توجه نمود
بايستی عجله  خواست کاری برايش انجام دهد می بنابراين اگر خدا می

و با سرعتی ) ۶: ٧(اکوی جوال، تيزروتر بود از مزندگی ايوب ! کند
: ۶مرا منقطع سازد در "عبارت . رفت نخ در حال تمام شدن بود که می

 عمر مثل بافتنی. باشد  به معنی بريده شدن از دستگاه بافندگی می٩
  .داند بيند و پايانش را می است که فقط خدا طرح آن را می

که اندک زمانی هست و دانست  ايوب عمر را مثل نفس يا ابری می
-٧: ٧ايوب (شود و هرگز بازگشت ندارد  بعد برای هميشه ناپديد می

رفتار خدا با او مثل رفتار با يک هيوالی ). ١۴: ۴، يعقوب ١٠
). ١٢-١١: ٧ايوب (خطرناکی بود که بايد در هر دقيقه مراقبش بود 

 او را تعجبی نداشت که ايوب نسبت به خدا تلخ شده بود زيرا خدا مرتبًا
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کند  اشاره می) نهنگ" (يننتا"و ) دريا" (يام"وقتی ايوب به . پاييد می
ای شرقی را  ای بودند به اين معنا نبود که او افسانه که دو موجود افسانه

او از اين دو موجود معروف به منظور تشريح مقصود . قبول داشت
  .کرد خويش استفاده می

است، فرار کند "  بنی آدمپاسبان"ايوب راهی نداشت که از خدا که 
رفت خدا با خوابهای بد او را  اگر ايوب به خواب می). ٢٠آيه (

: ١٠(کند  دانست که خدا او را نگاه می ترساند و اگر بيدار بود می می
او حتی آب دهانش را هم بدون اطالع  خدا ). ۴: ٣١، ٢٧: ١٣، ١۴
توجه به خرج چرا خدا اينقدر نسبت به يک مرد . توانست فرو ببرد نمی
: ٧ايوب (داد؟ ايوب درخواستش را با يک تقاضای عفو خاتمه داد  می
چرا من بايد برای تو و . ام پس مرا عفو کن اگر من گناه کرده). ٢١-٢٠

چه زودتر تکليفم  ، پس هرگذرد خودم دردسر باشم؟ زمان با سرعت می
اين اعتراف به گناه نبود چون او در راستی خود ! را روشن کن

کرد ولی اين فرصتی برای خدا بود که در جاهای ديگر  افشاری میپ
: ١٩مزمور (خبر بود  زندگی ايوب کار کند، جاهايی که او از آنها بی

١-١٢۴.(  

او درد و نوميدی خود را بيان کرده . سپس ايوب سکوت اختيار کرد
ولی آيا آن را . بود و از دوستانش انتظار تفاهم و تشويق را داشت

  کرد؟  میدريافت 

گوش فرا دهيم که سخنرانی مختصری " بلدد شوحی"حال بياييد به 
  .دهد از عدالت خدا ارائه می

  
  
  
  
  

    
  
  



  سومفصل 

  ادامه مباحثه 
  ١٠-٨ايوب 

  
شما ممکن است به اندازه شيطان راست دين و به همان "

  ".اندازه هم شرور باشيد
  ١جان وسلی

  
دارد تا ثابت کند که  از میضمن ادامه بحث، بلدد سه دليل منطقی ابر

دهد تا  ايوب گناهکار است و ايوب سه جواب دردناک به دوستانش می
  .بفهمند که چقدر او پريشان و زجرديده است

  

  )٢٢-٨: ١ايوب ( سه استدالل منطقی -١
توانيد فکرش  آيا می). ٢: ٨ايوب " (سخنان دهانت باد شديد است"

مرد دردمندی که طالب ه يد که يک مشاور چنين حرفی را برا بکن
مرگ است بزند؟ بلدد اين کار را کرد و در واقع به همين منوال در 

ايوب تمام اندوه خود را از دل ). ٢: ١٨(سخنان بعديش عمل کرد 
ولی اين بيرون ريخته بود و منتظر بود کالمی تسلی بخش بشنود 

  .گفت سخنان ايوب مثل باد هوا پوچ است دوستش می

او به قدری مشغول دفاع از عدالت : دد دليلی داشتطرز برخورد بل
آيا خدا داوری را منحرف . "خدا بود که نياز دوستش را فراموش کرد

ای از داوری خدا ارائه داد که مطلبش  بلدد موعظه). ٣: ٨" (سازد می
تواند در نظر  آيا انسان خاکی می. "را هم از رويای اليفاز گرفته بود

                                                 
John Wesley 1کشيش و مبشر انگليسی و بانی فرقه متديست قرن هجدهم-  
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در دفاع از ). ، تفسيری ١٧: ۴" (ناه باشد؟گ خدای خالق، پاک و بی
  .عدل خدا بلدد استدالل منطقی را پيش کشيد

 

کرد که   اين امر بلدد را خشمگين می).٧-١: ٨ايوب (سيرت خدا 
آيا ايوب . ايوب حتی تصور کند که خدا مرتکب خطايی شده است

فراموش کرده است که به هنگام طوفان نوح خدا با گناهکاران و يا با 
کند  سدوم و عموره چه کرد؟ آيا او خدای قدوس نيست و ذاتش حکم نمی

که آنچه درست و راست است را انجام دهد؟ اکنون ايوب با زير سؤال 
  .دهد گويد و تهمت خطاکاری به او نسبت می بردن خدا، به او کفر می

گفت که خدا عادل است اما  درحاليکه بلدد از نظر الهيات درست می
بلدد فقط به يک جنبه از ذات . اش غلط بود  دانش الهياتیشيوه کاربرد

خدا توجه داشت يعنی به قدوسيت و عدالت او و محبت و رحمت و 
، )۵: ١اول يوحنا (خدا نور است . نيکويی او را فراموش کرده بود

 و ٨: ۴اول يوحنا (ولی فراموش نکنيد که همچنين  خدا محبت است 
و قدوسيت او در محبت ابراز محبت او محبت مقدسی است ). ١۶
  .کند شود، حتی موقعی که گناه را داوری می می

وقتی مسيح . سازند؟ در صليب او دو صفت خدا چگونه با هم می
برای گناهان جهانيان جان خود را فدا کرد، عدالت خدا به اثبات رسيد، 
ای  زيرا گناه داوری شد، اما محبت خدا نشان داده شد و نيز نجات دهنده

در واقعه صليب، خدا هم عادل است و هم عادل کننده . طا شدع
گويد کسی که گناه کند خواهد  میشريعت خدا ). ٢۶-٢۴: ٣روميان (

و در اين مورد خدا به وسيله قربانی کردن ) ٢٠ و ۴: ١٨حزقيال (مرد 
در رستاخيز مسيح . پسرش روی صليب قانون خود را رعايت کرد

همه کسانی که به گناهان خود . ز شدفيض خدا بر گناه و مرگ پيرو
  . اعتراف کنند و و به مسيح اعتماد نمايند، نجات خواهند يافت
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در دوران عهد عتيق ايمانداران پيشاپيش به صليب چشم دوخته 
آمد، نجات  بايستی در آينده می بودند و با ايمان به آن منجی که می

ايوب ). ١١  و عبرانيان٢۵: ٣، روميان ۵۶: ٨يوحنا (يافتند  می
حتی اگر . توسط خدا برداشته شده بودايماندار بود بنابراين گناهانش 

ايوب نسبت به خدا مرتکب گناه بزرگی شده بود، خدا با فرزندش بر 
وقتی ما به . کرد نه بر اساس قانون اساس فيض و رحمت رفتار می

کند چون نسبت به عهد  کنيم خدا ما را عفو می گناهان خود اعتراف می
خود وفادار و نسبت به پسرش که در راه گناهان جان داد، عادل است 

  ).٩: ١اول يوحنا (

برای ايوب بايد بسيار دردناک بوده باشد وقتی از بلدد شنيد که 
شايد بلدد ). ۴: ٨ايوب (اند  گفت فرزندان ايوب به سبب گناه مرده می

ن تو آنان شايد به خاطر گناها: کند کرد که ايوب را تشويق می فکر می
حاال ديگر آنها قادر نيستند . کشته نشدند بلکه برای گناهان خودشان

  !توانی پس زود باش چيزی را عوض کنند ولی تو می

.  انعکاسی ديگر از فلسفه شيطان است٧-۵درخواست بلدد در آيات 
ای پس اکنون به درگاه خدا دعا کن تا رفاه را  گويی گناه نکرده تو می"

برايت ر در حضور خدا آدم درستی باشی او اگ. رداندبه زندگيت بازگ
  "آيا رفاه بهتر از درد نيست؟. کارهای عظيم خواهد کرد

بلدد خبر نداشت که سخنش به حقيقت خواهد پيوست و بقيه عمر 
رسيد که  به هر صورت زمانی می. ايوب بهتر از آغازش خواهد بود

ايردوستانش دعا ايوب در خاتمه نه برای خودش بلکه برای بلدد و س
  ).١٣-٧: ۴٢(کرد، زيرا آنان با خدا راست نبودند  می

 

 اليفاز تفکر خود را بر ).١٠-٨: ٨ايوب (حکمت گذشتگان 
گذاری کرده بود ولی بلدد مردی سنت گرا بود  مشاهدات و تجربه پايه

پرسش کليدی او اين بود که . کرد که حکمت را در گذشته جستجو می
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شکی نيست که ما امروز " اند؟ لب چه گفتهقدما درباره اين مط"
آنانی : "گويد  می٢"جرج سانتانيا. "توانيم از گذشته درس بياموزيم می

  ".آورند محکوم به تکرار مجدد آنند که گذشته را به ياد نمی

ولی گذشته بايد سکانی باشد که ما را هدايت کند، نه لنگری که ما را 
همانگونه : "گويد فيلسوف می" هدآلفرد نورت وايت. "از حرکت بازدارد
  ".شود شود همانگونه نيز آينده واقع می که گذشته محو می

شود که حتمًا  هرگاه مطلبی سالها قبل گفته يا نوشته شده باشد دليل نمی
های کالسيک را بخوانم ولی به اين  من دوست دارم نوشته. درست باشد
  .ت مساوی حکمت استها ميزان حماق ام که در اين نوشته نتيجه رسيده

" کتابهای معروف دنيای غرب"ويرايشگر " رابرت هاچينز"دکتر 
در گفتگويی که برای بيست و پنج قرن : " در ديباچه کتاب نوشته است

در اين . شوند در جريان بوده، تمام عقايد دينی و نظريات ظاهر می
گفتگو اشتباهات بزرگ به همان اندازه حقايق بزرگ به چشم 

  ".خورد می

" جروسالو پليکان. "سنت و سنت گرايی دو چيز متفاوت هستند
  :مورخ، اين اختالف را به طرز درستی چنين تعريف کرده است

سنت، ايمان زنده مردگان و سنت گرايی ايمان مرده زندگان "
  ".است

برای بلدد گذشته به منزله يک زمين پارکينگ بود ولی خدا 
ما کنار قدما . پرتاب باشدخواهد که گذشته به منزله سکوی  می
ايستيم تا بتوانيم با آنها همگام شويم و به سوی هدفهايی که آنها در  می

جستجويش بودند حرکت کنيم، اين شامل شناخت ما از خدا، از انسان و 
به اولين مهاجرين " جان رابينسون"گونه که  به همان. شود از جهان می

ايق بيشتری دارد که بايد از خدا حق: "قبل از ورود به قاره جديد گفت
                                                 

George Santayanna 2 ١٩۵٢-١٨۶٣(فيلسوف و نويسنده آمريکايی متولد اسپانيا(- 
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بلدد از قدما نقل قول نکرد؛ زيرا او " .کالمش شکافته و آشکار شود
ولی بلدد . دانست که ايوب به اندازه خودش با گذشته آشنا است می

دهد تا به تعليم مردم  روشن کرد که به حکمت قدما بيشتر اهميت می
  . معاصر

 ز سخنان مردمی کهمجموعه قرنهای گذشته بايد ارزشی بيشتر ا
 به قدری کوتاه ن زندگيما.داشته باشد" اند همين ديروز به دنيا آمده"

آموزند، دريافت  است که قادر نيستيم همه چيزهايی را که آنان به ما می
ای  هستيم که در گذر است، پس بهتر است تا آنجا که  ما سايه. کنيم

  .فرصت داريم حکمت را کسب نماييم

 

 در اين شعر حکمت در ).٢٢-١١: ٨ايوب  (شواهد در طبيعت
کرد احتماًال بعضی  بحث می" علت و معلول"حاليکه بلدد بر پايه اصل 

اگر اين قانون در طبيعت . ان را خالصه کرده استه گذشتگاز گفت
  کند پس چرا به زندگی انسان ارتباطی نداشته باشد؟ صدق می

آب نخورد، پژمرده نی اگر : زند او نی را از ميان گياهان مثال می
ايوب نيز در حال پژمرده شدن و ). ١٣-١١(رود  شده و از بين می

او رياکار بود و . بايستی علتی در کار باشد خشکيدن بود، بنابراين می
  ! شد اميدش بر باد می

آيا شما ). ١۵-١۴آيات (پردازد   از گياهان به عنکبوتها می پس بلدد
ده خود را محکم نگه داريد؟ البته که توانيد از تار عنکبوت آويزان ش می
مهم اين نيست که شما چقدر اطمينان داشته باشيد ولی تار عنکبوت ! نه

در يک زمان معين اين : اطمينان ايوب نيز چنين بود. پاره خواهد شد
  .کرد شد و او سقوط می رشته پاره می

اگر شما گياهی را از ريشه درآوريد هر : سومين مثال از باغچه بود
). ٢٢-١۶آيات (قدر هم که دوام داشته باشد، سرانجام خشک خواهد شد 

بر ريشه ايوب بال وارد شده و او در حال پژمردن است و علتش نيز 
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کند تا آن را دور  کن نمی کس گياه خوبی را ريشه هيچ. باشد گناه می
که بايستی در زندگی ايوب اشکالی وجود داشته باشد  اندازد، پس می

کارد و گياهان  خدا علف هرزه نمی. کند کن می اينچنين ريشهخدا او را 
بلدد بار ديگر قول قبلی خود را مورد تأکيد ! ريزد خوب را دور نمی

اش را با خدا  قرار داد، که اگر ايوب به گناهان خود اقرار کند و رابطه
نمايد و بدينگونه  اصالح نمايد، خدا ثروت برباد رفته او را مسترد می

  !يطان بار ديگر تکرار شدوسوسه ش

  

  )٢٢: ١٠ تا ١: ٩ايوب ( سه سؤال دردناک -٢
خدا بنا شده و عدالت از اين مرحله به بعد تأکيد در گفتگو روی 

تصويری که ذهن ايوب را به خود مشغول کرده، يک دادگاه قانونی 
خواهد خدا را به دادگاه ببرد تا فرصتی بيابد و صداقت  او می. است

  :دهد غات اين امر را نشان میلنگاهی به بعضی از . کندخود را ثابت 

  

  طرح دادخواست) = ٢: ١٠، ٣: ٩ايوب (دعوی 

  شهادت در دادگاه ) = ١۶، ٣: ٩(جواب 

  مدعی و متهم کننده) = ١۵آيه (قاضی 

  احضار به دادگاه ) = ١٩آيه (تعيين وقت 

  ميانجی، رابط بين دو نفر) = ٣٣آيه (م َکَح

  حاجه و استدالل م) = ٣: ١٣( دليل 

  مرتب ساختن دعوی) = ١٨: ١٣(دادخواست 

  مخاصمه در دادگاه ) = ۶: ٢٣ و ١٩: ١٣(دفاعيه 

  متهم کننده) = ٢١: ٣١( به من گوش دهيد 
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  : کند  ايوب سه سؤال می١٠ و ٩در بابهای 

توانم در پيشگاه خدا پارسا و درستکار شمرده شوم   چگونه می-١
)١٣-١: ٩(.  

  ).٣۵-١۴آيات ( دادگاه مالقات کنم توانم خدا را در  چگونه می-٢

  ).٢٢-١: ١٠(چرا من به دنيا آمدم  -٣

ايوب . شوند بينيد که چگونه اين سؤاالت به هم مربوط می می
چطور يک انسان فانی . درستکار است ولی بايد اين را ثابت کند

اند خدا تو به شمار آيد؟ آيا می) پارسا(تواند در پيشگاه خدا درستکار  می
را به دادگاه بکشد؟ ولی اگر خدا قدمی جلو نگذارد و به نفع ايوب 
شهادت ندهد، پس هدف از اين همه درد و رنج چيست؟ اصًال چرا 

  ايوب به دنيا آمد؟ 

 

 اين .)١٣-١: ٩ايوب (توانم در پيشگاه خدا عادل باشم  چطور می
). ومتوانم پارسا شمرده ش چگونه می( سؤال در مورد نجات نيست 
گناه  توانم در دادگاه بی چطور می(باشد  سؤال در مورد تبرئه شدن می

کرد خدا را به دادگاه ببرد او نخواهد  اگر کسی سعی می). محسوب شوم
با اين وجود ايوب هيچ ! توانست يک هزارم سؤاالت خدا را پاسخ دهد

  .کرد راه ديگری برای تبرئه کردن خود نزد دوستانش پيدا نمی

ای است که بر صفات خدا تمرکز  شتر اين بخش شامل بيانيهقسمت بي
يافته، به ويژه حکمت و قدرت شکست ناپذير او که بر آسمان و زمين 

کند به دادگاهی برود که طرف مقابلش  آيا کسی جرأت می. تسلط دارد
زمين را بلرزاند، ستارگان را بيافريند و بر به قدری قدرتمند باشد که 

  ). ١٣: ۴، عاموس ٢۴: ۴۴اشعيا (امواج راه رود؟ 

. باشد ولی خدا نه تنها شکست ناپذير است، بلکه نامرئی نيز می
توانست او را ببيند و يا او را متوقف سازد تا حکم جلبش را  ايوب نمی

کس  دهد و هيچ خواهد انجام می چه را می خدا هر. به دستش بدهد
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: ٩ايوب (آسا  غول" رحب"حتی . تواند او را مورد سؤال قرار دهد نمی
 مجبور "تانين"و " يام"ای مثل  يکی ديگر از هيوالهای افسانه) ١٣

  . است در برابر عظمت خدا سر فرود آورد

 

 ).٣۵-١۴: ٩ايوب (توانم خدا را در دادگاه مالقات کنم  چگونه می
گناهی خود را ثابت کند، الزم بود خدا را به دادگاه  ايوب برای اينکه بی

آنگاه . پذيرفت ض کنيم که خدا حکم جلب دادگاه را میحال فر. ببرد
ايوب چه داشت که بگويد يا انجام دهد؟ او با مجسم کردن چنين حالتی، 

  :دهد موضوع را مورد بحث قرار می

 ايوب چگونه ،)١٩-١۴: ٩(اگر خدا بيايد من چه خواهم گفت  -١
 توانست به بازجويی خدا پاسخ دهد؟ چگونه کسی در حضور خدا می

برد؟ اگر خدا جواب  کند يا دعوی خود را به پيشگاه او می استدالل می
کرد که اين واقعًا صدای خداست و اگر ايوب  ايوب باور نمیداد،  می

باالخره وقتی . ساخت گفت خدا او را بيشتر مبتال می چيز خالفی می
خدا هفتاد و هفت سؤال از ) ۴١-٣٨بابهای (ايوب خدا را مالقات کرد 

تنها پاسخ او اين . ايوب نتوانست حتی يکی را هم جواب دهد! او کرد
  . بود که به نادانی خود اعتراف کند و مهر سکوت بر لبهای خود بزند

-٢٠: ٩(گناهی خود را اعالم کنم، بعد چه خواهد شد   اگر بی-٢
اليفاز و بلدد هر دو . کرد  اين امر آزادی ايوب را تضمين نمی؟)٢۴

دهد و گناهکاران را   خدا به پارسايان پاداش میادعا کرده بودند که
گفت که خدا گاهی آدم پارسا و آدم  کند ولی ايوب می مجازات می

های ظالم، مردمان درستکار را  قاضی. برد گناهکار را با هم از بين می
کنند و ظاهرًا خدا در اين مورد  محکوم و خدانشناسان را کمک می

عدالتی نه تنها در حق خود و  را به بیايوب خدا . دهد کاری انجام نمی
گناه جهان نيز او  کرد بلکه نسبت به ساير افراد بی اش متهم می خانواده

  .برد را زير سؤال می
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-٢۵: ٩(م چه سودی خواهد داشت  اگر سعی کنم خوشحال باش-٣
های پادشاهان  مثل پيک. رفت  برای ايوب زمان رو به پايان می).٣١

ند و قايقهای پاپيروس که در رود نيل به سرعت شتاب که سوی مقصد می
به طرف پايين در حرکتند و مثل عقابی که ناگهان از آسمان به زمين 

تری نسبت به مذلت  شايد بهتر است که ايوب روحيه مثبت. آيد فرود می
اما ). ٢٧آيه (خويش نشان دهد و دردش را فراموش کند و لبخند بزند 

  !؟ هرگزکند آيا اين چيزی را عوض می

، از سوی آيد وز در پيشگاه خدا گناهکار به حساب میاو هن
حتی اگر . نشيند دوستانش مردود و بر تل خاکستر با درد و بيماری می

کرد و رخت خود را به نشانه تواضع و طهارت در نظر  شستشو نيز می
کرد باز هم از اين ترس داشت که خداوند چه خواهد  عموم عوض می

 واضح بود که خدا بر ضد اوست و هر قدمی که او در برای ايوب. کرد
شخص متهم ممکن است در . اين دنيا بردارد از باال خنثی خواهد شد

تواند قاضی را از  دادگاه تبسم کند و خودش را شجاع جلوه دهد ولی نمی
  .منصرف کند"  گناهکار"گفتن کلمه 

 اگر خدا يک ).٣۵-٣٢: ٩( ای کاش من يک ميانجی داشتم -۴
توانست به او نزديک شده و دعوی خود  انسان بود، آن وقت ايوب می

و خدا قرار  بود که بين اواگر ميانجی يا َحکمی  در کار . را مطرح کند
 ر دور کند و ايوب و خدا را در کناتوانست چوب تنبيه را گيرد، او  می

ولی خدا انسان نيست و ميانجی وجود ندارد، در اينجاست . هم بياورد
عيسی خداوند است و او انسان ! شود عيسی مسيح وارد صحنه میکه 

و گناهکاران را به سوی ) ١١-٧: ١۴يوحنا (شد تا پدر را آشکار سازد 
او همان ). ١٨: ٣، اول پطرس ۶-۵: ٢اول تيموتائوس (خدا بياورد 

: ١۶ايوب (و حکمی است که قرنها پيش ايوب در طلبش بود " ميانجی"
٢١.(  
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 بحث ايوب در اينجا ؟)٢٢-١: ١٠ايوب (ام  ا آمدهچرا من به دني
 و ١٢-٨، ٣آيات (اين است که خدا او را آفريده و حيات بخشيده است 

بعد از . کند ، ولی خدا با او مثل مخلوق دست خود رفتار نمی)١٩-١٨
صرف آن همه وقت و کوشش در آفرينش ايوب، خدا مشغول نابود 

 را مورد داوری قرار داده بود، مضاف بر اين خدا ايوب. کردن او بود
تعجب ندارد که ايوب درمانده، تلخکام و ). ٢(بدون نشان دادن اتهامش 

توجه داشته باشيد که در اين فصل ايوب ). ١۵ و ١آيات (گيج شده بود 
  . گويد نه با دوستانش مستقيمًا با خدا سخن می

ش خدا انسان نيست که چيزی را نداند و مجبور به تحقيق و تفتي
تواند  خدا ابدی است و می). ۶ و ۴آيات (امور شود و با زمان بجنگد 

هر قدر که بخواهد از وقت استفاده کند و خدا از همه چيز آگاه است و 
ايوب قبًال درخواست َحَکم . مثل يک کارآگاه نيازی به تحقيقات ندارد

 تا )٧: ١٠(ای است  ولی اکنون محتاج نجات دهنده) ٣٣: ٩(نموده بود 
خدا به منزله نگهبان دائمی تمام حرکات ايوب را . از داوری نجات يابد

) ١۶آيه (او مثل شير در کمين ايوب نشسته ). ١۴آيه (زير نظر داشت 
ايوب در محاصره قرار ). ١٧آيه (کرد  و با لشگر خود به وی حمله می
  .گرفته بود و راه فراری نداشت

پس برای چه مرا از : "آيد اين سؤال ايوب منطقی به نظر میربناب
وجود ايوب در اين دنيا به قدری ). ١٨آيه " (رحم بيرون آوردی؟

کرد قبل از اينکه  رسيد که او به خدا التماس می معنی به نظر می بی
ديد  او می. عمرش به پايان برسد چند لحظه آرامش و خوشی به او بدهد

و ) ٢۶-٢۵: ٩، ٧-۶: ٧(که عمرش به سرعت در گذر است 
مرا تنها : "کرد او دعا می. بايستی يک لحظه وقتش بيهوده تلف شود نمی

  "!بگذار تا قبل از اينکه به دنيای ظلمت بروم کمی آسايش بيابم
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کند و مهم اين بود   میه کاریتوانست درک کند که خدا چ ايوب نمی
دانست که خدا او را به صورت  اگر ايوب می. که او متوجه نشود

توانست راحت  برد تا شيطان را شکست دهد او می ای به کار می حربه
ولی وقتی ايوب اوضاع . بنشيند و با اعتماد منتظر پايان جنگ باشد

لی را مطرح کرد که شاگردان عيسی ؤاکرد همان س خود را بررسی می
چرا : "مسيح در هنگام تدهين عيسی با عطر توسط مريم مطرح کردند

ينکه ايوب را به شدت نقد کنيم قبل از ا). ۴: ١۴مرقس " (اين تلف شد
ياد بياوريم زمانی که شنيديم جوانی بر اثر تصادف فوت کرده يا ه ب

  ای از دست رفته، چند مرتبه ما هم همين سؤال را کرديم؟ بچه

اگر چيزی از روی ايمان و محبت به مسيح تقديم شده باشد، هرگز 
بين رفته رايحه عطر تقديمی مريم قرنهاست که از . تلف نخواهد شد

ولی عظمت ستايش او ساليان سال باعث برکت بوده و هنوز هم ادامه 
توانست به خدا  ايوب ورشکسته و مريض بود و تنها چيزی که می. دارد

تقديم کند رنج و دردش در ايمان بود و اين همان چيزی بود که خدا 
  .الزم داشت تا شيطان را ساکت کند

 ١٩١٣ن سفربشارتی در سال در حي" ويليام وايتينگ بردن"وقتی 
" چرا تلف شد"در مصر فوت کرد، بعضی ممکن بود پرسيده باشند 

ولی خدا هنوز هم اين داستان کوتاه او را برای تشويق مردم به کار 
  .برد تا تماميت وجود خود را به مسيح تقديم کنند می

ها   در چين شهيد شدند بعضی١٩٣۴در " جان و بتی استم"وقتی 
ولی کتاب پيروزی جان و بتی به قلم خانم تيلور "  تلف شدچرا"گفتند 

. کند  منتشر شد هنوز هم زندگی افراد را دگرگون می١٩٣۵که در سال 
برای بيست و يکمين سال ) باشد که اکنون همسر من می(دوست من 

تولدم يک جلد از اين کتاب را به من هديه داد و مطالبش هنوز هم قلب 
  .دهد یمرا تحت تأثير قرار م
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کشته " آوکا"وقتی پنج خادم مسيح در اکوادور به دست بوميهای 
" حادثه دردناک اتالف نيروی انسانی"شدند، بعضی اين اتفاق را 

اما خدا طوری ديگر به آن نگريست و داستان اين قهرمانان . شمردند
  .ايمان از آن به بعد باعث تقويت و برکت کليسا شده است

با در نظر گرفتن تمام " ام؟  به دنيا آمدهچرا من"ايوب سؤال کرد 
ضررها و درد و رنجهای شخصی، به دنيا آمدنش نوعی اتالف به نظر 

کند و اکنون هم  دانست چه می ولی خدا در آن زمان می! رسيد می
اينک صابران را : " نويسد يعقوب چنين می. کند داند چه می می

انجام کار خداوند را ايد و  گوييم و صبر ايوب را شنيده خوشحال می
: ۵يعقوب " (ايد، زيرا که خداوند به غايت مهربان و کريم است دانسته
شد ولی با اين  گفت، باورش نمی اگر کسی اين را به ايوب می). ١١

برای او حقيقت داشت و امروزه برای ما نيز حقيقت . وجود حقيقت بود
  !باورش کنيد. دارد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ميان پرده
  

: ٩ عبری در کتاب ايوب ن َحکم ترجمه شده است در زباای که کلمه
کند و او کسی است که   به معنی شخص ثالثی است که شفاعت می٣٣

خواهند اختالفشان را حل کنند، روزی را  اختيار دارد برای آنانی که می
در مشرق زمين شخص ثالث درست بر سر طرفين . معين کند

  . رد مسأله را حل کندگذاشت تا يادآور شود که اختيار دا می

هر چند کسی . ايوب جدًا خواهان مالقات کردن با خدا در دادگاه بود
من آرزو دارم با "گفت  او می. را نداشت که وکالتش را بر عهده بگيرد

راه خود را به حضو وی ثابت خواهم ). "٣: ١٣" (خدا محاجه نمايم
رئه خواهم دانم که تب دعوی من اين است، من می). "١۵آيه " (ساخت

. کرد خدا با او رفتار عادالنه نداشته است او فکر می). ١٨آيه " (شد
مرا " حق"خدا ). ٧: ١٩" (نمايم اما انصاف در کار نيست تضرع می"

و ايوب تقاضا داشت که در پيشگاه تخت الهی به ) ٢: ٢٧(گرفته است 
ولی فرصت فرا رسيد و ايوب چيزی . او فرصت دادرسی داده شود

  .بگويدنداشت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  





  فصل چهارم 

  "جوانتر "ينمرد خشمگ
  ١۴-١١ايوب 

  
کشم، فقط  آرزوی من اين است که بدانم چرا رنج می"
  ".خواهم مطمئن شوم که رنجم به خاطر توست می

  ١الوی ييتزهاک برديچر
  

بايستی صوفر  مردانی پير بودند، بنابراين میسه دوست ايوب 
.  نيز آخر همه صحبت کرده استجوانتر بوده باشد و از اين جهت

اش طوالنی نيست ولی مخاصمه او کوتاهی سخنش را  اولين سخنرانی
برای . تر است دهد که صوفر خشمگين جبران کرده است و نشان می

: ۴افسسيان ( مناسبی وجود دارد ابراز خشم منصفانه زمان و مکان
سان زيرا خشم ان. "ايوب مکان مناسبی نبودولی تل خاکستر ). ٢۶

آنچه ايوب احتياج ). ٢٠: ١يعقوب " (آورد عدالت خدا را به عمل نمی
  .داشت دست امداد بود نه سيلی بر صورتش

ايوب (ايوب گناه کرده است : صوفر به ايوب سه اتهام وارد کرد
، درمورد توبه )١٢-۵آيات (خبر است  ، ايوب از خدا بی)۴-١: ١١

سخ خود به هر سه اتهام ايوب در پا). ٢٠-١٣آيات (کردن لجوج است 
گناهی خود را مورد تأکيد  و بی) ١٢باب (او عظمت خدا : دهد پاسخ می
، ولی چون اميدی ندارد، چرا ديگر توبه کند؟ )١٣باب (دهد  قرار می

  ).١۴ايوب (

                                                 
Levi Yitzhak Berditcher1 
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  )٢٠-١: ١١ايوب ( اتهام از سوی صوفر ه س-١
 بعد از اتهاماتی که اليفاز و بلدد به ايوب وارد کردند، صوفر

رسيد که رحم و شفقت داشته باشد و به نحو  بايستی آنقدر عقلش می می
  .بهتری با ايوب برخورد نمايد

کرد و برايش اهميت نداشت که  ايوب بر راستی خود پافشاری می
گويند، بنابراين چه لزومی داشت  کند و يا دوستانش چه می خدا چه می

 وقتی اشخاصی که که آن گفتگو ادامه پيدا کند؟ چقدر جای تأسف است
. شوند بايد در خدمت به ديگران سهيم باشند باعث فالکت آنان می

) ١۵: ١٢روميان " (خوشی کنيد با خوشحاالن و ماتم نماييد با ماتميان"
  . پند خوبی است که بايد از آن پيروی کنيم

 

صوفر وقتی ) ٢: ٨( مانند بلدد ).۴-١: ١١" (ايوب گناهکار است"
چقدر جای . خواند" باد تند" سخنان ايوب را حرفش را شروع کرد،

جای توجه کردن به احساسات ايوب،  تأسف است که اين سه دوست به
هرچند رو "گويد  المثل چينی می يک ضرب. دبه سخنانش توجه داشتن

هم فاصله  کنند، ليکن قلوب آنها هزاران مايل با در رو مکالمه می
ديگر آنکه داشتن .  حقيقت داشتواقعًا اين امر در آن تل خاکستر" .دارد

 به ما ٢"سيدنی جی هريس. "اطالعات با تبادل نظر يکسان نيست
اطالعات يعنی دادن آگاهی اما مکالمه يعنی "شود که  يادآور می

 ".برقراری ارتباط

گفت و  می" دروغ"های ايوب تو خالی بود بلکه  نه تنها صحبت
گفت حقيقت  دا میآنچه ايوب در مورد خ). ٣: ١١(کرد  مسخره می

گويند مقايسه  نداشت و او را با اشخاص حراف که بدون تعمق سخن می
گفت دروغ محض بود، چون  آنچه ايوب درباره خودش می. کردند می

                                                 
Sidney J. Harris2  
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برای حفظ موضع صداقت خود از . او در پيشگاه خداوند پاک نبود
گناه است که اين امر حقيقت  شد که بی سخنان ايوب چنين استنباط می

  ). ٧: ١٠، ٢١-٢٠: ٩(شت ندا
 

 درخواست صوفر ).١٢-۵: ١١ايوب (خبر است  ز خدا بی اايوب
، ولی )١: ٣٨( موقعی که خدا ظاهر شد جواب داده شد ۵در آيه 

خدا از ايوب به ! خداوند صوفر و دوستش را توبيخ کرد نه ايوب را
  . علت گفتن حقيقت تعريف کرد

 و طول حکمت خواست که ايوب عظمت، عمق، عرض صوفر می
با گفتن اين مطلب صوفر به اين ). ٩-٨: ١١( آسمانی خدا را درک کند

کرد که خودش از ابعاد وسيع حکمت الهی برخوردار  ادعا اشاره می
متأسفانه . تواند وی را تعليم دهد است و اگر ايوب گوش فرا دهد، او می
 و )١٩-١٧: ٣افسسيان (خبر بود  صوفر از ابعاد وسيع محبت خدا بی

  . نتوانست قدری از آن محبت را با ايوب سهيم شود

ايوب (دارد " دو طرف"گفت رازهای حکمت خدا  وقتی صوفر می
، چه منظوری داشت؟ ممکن است که مقصود اين باشد که )۶: ١١

، يا اينکه خدا دو برابر آنچه ايوب )۴: ٢اشعيا (حکمتش کامل است 
حکمت دو : "گويد ين میيک ترجمه ديگر چن. کند، حکمت دارد فکر می

بينيم ولی  ، طرف کوچک آن را ما می)۶: ١١ايوب " (طرف دارد
  .تواند ببيند طرف خيلی بزرگتر را فقط خدا می

داند  چون خدا از همه چيز آگاه است، همه چيز را در مورد ايوب می
ممکن "گفتن اين عبارت که . تواند او را بيشتر از اين تنبيه کند و می

برای مردی که نيمه جان است و خانواده و " بدتر باشدبود از اين 
سرمايه و سالمتی خود را از دست داده است يقينًا موجب تسلی نخواهد 

 تواند کميت رنج و درد را مانند ميوه در فروشگاه اندازه کسی نمی. بود
ای که دوستان ايوب درباره وضعيتش  از نحوه نابخردانه. يری کندگ
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کتاب تلمود . فاقد فهم بودندشود که آنان  برداشت میگفتند چنين  سخن می
تر باشد زبانش کوتاهتر  چه رنج و غم عميق هر: "گويد يهوديان می

  " .است

.  مطرح شده، انتظار جواب منفی دارد٧دو سؤالی که در آيه 
به کنه قادر مطلق "يا " های خدا را دريافت کند عمق"تواند  کس نمی هيچ
کرد که همه چيز را در مورد خدا  گز ادعا نمیالبته ايوب هر" .برسد
داد که در راستی خود  دانست به او جرأت می داند ولی آنچه می می

  . ايستادگی کرده و مأيوس نشود

تواند هر که را بخواهد  میاو . دا در مقابل ما جوابگو نيستخ
دستگير و زندانی کند، دادگاه تشکيل بدهد و حکم صادر کند، بدون 

خدا ). ١٢: ٩ و ١٠آيه ( سخنی به اعتراض به زبان آورد آنکه کسی
 و چه ست و چه کسی احمق، چه کسی پاکداند چه کسی حکيم ا می

چون خدا ايوب را داوری کرد، پس بايد ايوب . کسی گناهکار است
  . گناهکار باشد

: ١١(المثل خاتمه داد  صوفر اتهامات خود را با استناد به يک ضرب
شايد منظور اين مثل اين است . قيقش آسان  نيستکه درک معنی د) ١٢

که مهم نيست که شخص چقدر نادان به دنيا آمده باشد، اگر به اندازه خر 
وحشی نيز نادان باشد هنوز جای اميدواری باقی است که او تبديل به 

مرد : "ای شود يا ممکن است اين مثل ضد آن را بگويد شخص فهميده
با " .ه کره االغ وحشی انسان متولد شودشود ک جاهل آن وقت فهيم می

آميز صوفر گويا هر دو ترجمه  در نظر گرفتن خشم و اظهارات توهين
  .کند فوق در اين مورد صدق می

 

 در ).٢٠-١٣: ١١ايوب (ايوب مردی لجوج است و بايد توبه کند 
جای اميدواری باقی : "گويد  صوفر ايوب را تشويق کرده می١٨آيه 
تواند اين امر را  دهد که ايوب چگونه می يح مینگاه توضآ" .است
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خدا او را به فراوانی برکت خواهد داد و گرفتاريهايش را . تجربه کند
تواند بار ديگر سرش را بلند کند و  ايوب می. مرتفع خواهد ساخت

او مذلت خود را ). ١۵: ١٠ و ١۵آيه (ترسهايش از بين خواهد رفت 
خدا ). ١۶: ١١(راموش خواهد کرد گذرد ف مثل آبی که از روی سد می

به او عمر طوالنی خواهد داد و روزی نوين بر او طلوع خواهد نمود 
او در نور، نه در تاريکی عالم اموات، ساکن خواهد شد ). ١٧آيه (
: ١١(و امنيت الهی به همه ترسهايش پايان خواهد داد ) ٢٢-٢٠: ١٠(

٢٠-١٩.(  

بايستی آنها را بر طبق  ولی اگر ايوب طالب اين برکات بود، می
بله، اميد باقی بود ولی . کرد، دريافت نمايد شرايطی که صوفر تعيين می
بايستی توبه کند و گناهانش را  ايوب می: اميدی مشروط و آن اينکه

کند تا با خدا  صوفر ايوب را وسوسه می). ١۴-١٣آيات (اعتراف کند 
اين درست . تگار شودای شود تا بتواند از گرفتاريهايش رس وارد معامله

 ٩: ١در . خواست که ايوب انجام دهد همان کاری بود که شيطان هم می
شيطان به ايوب " ترسد؟ آيا ايوب مجانًا از خا می"شيطان پرسيده بود 

زند که ايمانش جنبه سودجويی دارد يعنی ايمانی که وعده  تهمت می
حت صوفر اگر چنانچه ايوب نصي. داند رفاه را مشروط به اطاعت می

  . افکند پذيرفت خود را مستقيم در دامن دشمن می را می

او ايمانی . نداشت، که با خدا چانه بزند" ايمان تجارتی"ايوب 
اگر چه مرا بکشد برای او انتظار خواهم : "گفت مطمئن داشت که می

خواهد از يک  دهد که او مردی است که می اين جمله نشان نمی" .کشيد
  ٣"اسپرجان. اچ. سی"آقای . ت خود رهايی بيابدراه آسان از مشکال

به اعتماد نمودن به فهميد، ولی  ايوب داليل خداوند را نمی: "گفته است
  "!ايمان همين است نيکويی خداوند ادامه داد

                                                 
C. H. Spurgeon3 واعظ انگليسی بپتيست قرن نوزدهم -   
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  )١۴ تا ١٢ايوب بابهای ( سه اظهار مثبت ايوب -٢
سخنان صوفر کوتاه بود، ولی مدتها طول کشيد تا ايوب پاسخ يک 

گفت  ايوب از اتهام دوم شروع کرد که می.  اتهامات او را بدهديک
ايوب با تأکيد پاسخ داد که ). ١٢-۵: ١١(داند  ايوب از خدا چيزی نمی

سپس به سؤال اول صوفر ). ١٢باب (او مثل آنان حکمت و فهم دارد 
ايوب ). ۴-١: ١١(جواب داد که گفته بود ايوب مقصر و گناهکار است 

آنگاه ايوب با ). ١٣باب (ود را مورد تأکيد قرار داد دوباره راستی خ
نکته سوم صوفر کالمش را خاتمه داد که گفته بود هنوز اميد باقی است 

کند که اميدش تقريبًا به   ايوب اقرار می١۴در باب ). ٢٠-١٣: ١١(
  . پايان رسيده است

 

 اوًال ايوب اعتراض کرد از اينکه دوستانش ).١٢باب (عظمت خدا 
درست بود که آنها .  کرده بودند که حکمت آنان از او بيشتر استادعا

کند که شخص صاحب  تر بودند ولی سن تضمين نمی ازايوب مسن
همانگونه که افراد جوان نادان وجود دارند، افراد پير . حکمت باشد

سپس ايوب آنها را از اينکه نسبت به . شوند نادان نيز در دنيا پيدا می
 مورد تمسخر قرار داده بودند، ز نداشتند و او راای ابرا وی عاطفه

کرد که مرد راست و کاملی است، همانطور  او احساس می. بيخ نمودتو
ر افکار د). "٣: ٢، ٨ و ١: ١(هی داده بود اش گوا که خداوند درباره

. مهيا شده برای هرکه پايش بلغزد. آسودگان برای مصيبت اهانت است
سازند  ست و آنانی که خدا را غضبناک میهای دزدان به سالمت ا خيمه

  ).۶-۵: ١٢" (آورند ايمن هستند که خدای خود را در دست خود می

، )٩-٧: ١١(صوفر مدعی بود که حکمت در دسترس انسان نيست 
توانند به آنها آنچه احتياج دارند  گفت مخلوقات خدا می ولی ايوب می

 حتی مخلوقات ).٢٨-٢۶: ١، پيدايش ١١-٧: ١٢ايوب (د تعليم دهن
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دانند که همه چيز به دست خدا ساخته شده و ادامه  زبان هم می بی
در حقيقت نفس دهان هم که از آن برای متهم . حياتشان در دست اوست
 قادر بود بدون اکردند هديه خداوند بود و خد ساختن ايوب استفاده می

دن و خدا به مردان و زنان، توانايی چشي. اجازه آنان آن را قطع کند
دهد تا  آيا او به آنان توانايی مهمتری نمی. آزمودن غذا را داده است

  ).١١: ١٢ايوب (کالم را بسنجند و حقيقت را ارزيابی کنند 

 ١٢آيه . دهد  ايوب حکمت و قدرت خدا را شرح می٢۵-١٢در آيات 
، اين "صاحب عمر طوالنی"و " قديم االيام. "احتماًال به خدا اشاره دارد

کردند  مانی سرزنش برای دوستان پير ايوب بود که گمان میاسامی آس
  !شان موجب کسب علم فراوان شده است که سالهای تجربه

ايوب اشاره کرد که خدا در مورد آنچه در طبيعت و در مورد 
 را ٢۵-١۶ و ١۵-١۴آيات (دهد، کامًال مختار است  اشخاص انجام می

ه سازی نتوان کرد و آنچه را کند دوبار آنچه را نابود می). مالحظه کنيد
تواند سيل و قحطی  او می). ٨-۶: ٣مکاشفه (بندد باز نتوان نمود  می

داند  او می). ١۵: ١٢ايوب (کس قادر نيست مانع او شود  بفرستد و هيچ
  ).١۶ و ١٣آيات (که چه بکند و قدرت آن را دارد به انجامش برساند 

آنان در چه مقامی در مورد پادشاهی او بر انسانها، مهم نيست 
کرد که  ايوب اين چنين استدالل می. هستند، خدا بر امور مسلط است

کنند زيرا خدا  همه مردم در زندگی با مشکالت دست و پنجه نرم می
شود و مقام،  خدا تبعيض قائل نمی. چه بخواهد انجام دهد تواند هر می

  . تأثير است ميزان ثروت و موقعيت اجتماعی اشخاص در او بی

برای مثال اگر اراده خدا باشد مشاورين پادشاه اقتدار و ثروت خود 
در حقيقت، . را از دست خواهند داد و قضات گيج و مجنون خواهند شد

خود پادشاهان نشان سلطنتی خود را از دسست خواهند داد و کاهنان 
انسانهای . خلع يد شده به اسارت کشيده خواهند شد) ١٩شاهزادگان آيه (
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، )٢٠آيه (و تدبير مثل مشاورين مشايخ ساکت خواهند شد با فکر 
و کمربند مقتدران را سست ) ٢١آيه (ريزد  اهانت را بر نجيبان می

  .کند می

 و دانيال ٢۵-٢٣آيات (ها و نيز بر افراد تسلط دارد  ولی خدا بر امت
تواند کشوری را وسعت و  او می). ٢٨-٢۴: ١٧، اعمال ٢٢-٢٠: ٢

او قادر است آن را به اسارت .  را نابود سازدگسترش دهد و يا آن
تنها کاری که الزم است بکند اين است که حکمت را از . دبسپار

اشخاص مغرور . رهبرانش بگيرد و نابودی آنها را حتمی خواهد نمود
) ١٨-١۶: ۴پيدايش (از زمان خنوخ . دوست ندارند اين پيام را بشنوند

سعی کرده است بدون خدا ، بشر )٩-١: ١١پيدايش (و برج بابل 
کارها را اداره کند و نتيجه نهايی هميشه شکست و چيزهايی بسازد و 
  . داوری بوده است

 

 در اين بخش از دفاعيه خود ايوب اول ).١٣باب (صداقت ايوب 
، سپس ايمانش را )٢١-١آيات (نوميدی خود را در مورد سه دوستش 

الخره آرزويش در مورد و با) ١٧-١٣آيات (دارد  به خداوند ابراز می
اينکه خداوند نزدش بيايد و اين مسأله را يکبار و برای هميشه حل کند 

  ).٢٨-١٨آيات (کند  بيان می

آنان .  دوستان ايوب مايه تشويق او نبودند).١٢-١آيات ( نااميدی -١
. خود را نسبت به ايوب برتر پنداشته، حالت قضات را اتخاذ کرده بودند

با او در غم و . شناسند ند خدا را بهتر از ايوب میکرد آنان خيال می
های  طبيب"و "  باف دروغ"ايوب آنان را . دردش همدردی نکردند

  .خواند" مدافعين متقلب خدا"و " ارزش بی

آنها از . دهد را نيز می" تزوير" معنی ۴: ١٣در " جعل کردن"کلمه 
مسائل تا از ماليدند  رنگ مزورانه دروغهای خود بر گفتگوها می

آنها ). ۶٩: ١١٩مزمور (ی خود را حفظ کنند تاجتناب کرده و عقايد سن
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نگريستند و به عمق و به حقيقت خدا و  به مسائل به طور سطحی می
مشاوری که سطحی فکر کند کاری . دادند احساسات ايوب اهميت نمی

تر  اگر بخواهيم به مردم کمک کنيم بايد خيلی عميق. دهد انجام نمی
  . اين مستلزم محبت، شهامت و شکيبايی استبرويم و 

فايده بود  یبه صورت طبيبان، تشخيص آنان غلط و درمانشان ب
و به عنوان مدافعين خدا بهتر بود که سکوت ) ١١: ٨، ١۴: ۶ارميا (

آنان . کنند دانستند درباره خدا چه صحبت می کردند؛ چون نمی اختيار می
چنان نسبت به ايوب مغرضانه چنان ديد خشک وتنگی از خدا داشتند و 

اگر خداوند . کردند که تمام استداللشان بافتی از دروغ بود رفتار می
کردند؟  کرد چکار می گردانيد و آنان را امتحان می ورق را برمی

استداللهايتان . بيانات شما پشيزی ارزش ندارد). "١٣-١: ١۴روميان (
آنچه ). ، تفسيری١٢: ١٣ايوب " (پايه است چون ديوار گلی سست و بی
 فقط کردند بياناتی عميق از حقيقت است، اين سه دوست گمان می

تشهای کهنه و ديزی گلی خام  بود که از خاکستری دوباره گرم شده از آ
يک مشاور خوب به غير از حافظه خوب به چيزهای . پاشد هم می

او احتياج دارد به حکمت مخصوص تا بداند . ديگری نيز احتياج دارد
  . ور حقيقت را به نياز روزمره مردم ربط دهدچط

 اين يکی از بزرگترين بيانات ايمان در ).١٧-١٣آيات (  اعالم -٢
ايوب . اش را کامًال درک نمود مقدس است، ولی بايد زمينه کتاب
برم و حقانيت  من شکايتم را مستقيمًا به پيشگاه خداوند می: "گويد می

روم جانم  وقتی به حضور خداوند میدانم که  می. کنم خود را ثابت می
اما اگر مرا . ام، زيرا او قادر است مرا بکشد را در کف دستم گذاشته

کنيد  نکشد، اين دليل بر آن است که من آن رياکاری که شما فکر می
خواهد که خدا داوريش کند  کند و می بعدها ايوب سوگند ياد می" .نيستم

  ). ٢٧باب (
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 شدن حاکی از يک ايمان قوی بود شخصًا به حضور خدا نزديک
ولی ايوب آنقدر به راستی و ). ٢٣-٢٢: ١٣، داوران ٢٠: ٣٣خروج (

. درستی خود اطمينان داشت که حاضر بود تن به اين کار بدهد
مرد، اگر خدا او را  داد باز هم می بهرحال، اگر او کاری را انجام نمی

ی بود که خدا ن باقمرد؛ ولی همواره اين امکا کرد نيز می رد می
  .صداقت او را ثابت کند

 اين عبارات خطاب به خدا ).٢٨-١٨آيات ( آرزوی ايوب -٣
و مطمئن است که ) ٨آيه (دعوی خود را آماده کرده "ايوب . باشد می

يکی اينکه خدا دست تأديب خود را : او دو آرزو دارد. برنده خواهد شد
که طوری از سرش برداشته و به او آسايش بخشد و ديگری اين

خواست که خدا او را در  ايوب می. نزديکش شود که ايوب وحشت نکند
خدا را عليه ايوب و ادعای ايوب " ادعای"دادگاه مالقات کند تا بتوانند 

 ايوب حق شروع ٢٢در آيه . را عليه خدا مورد بحث قرار دهند
  !دهد صحبت را به خدا می

خدا برای ند؟ تا خواست خدا را در دادگاه مالقات ک چرا ايوب می
هميشه دعوی عليه ايوب مطرح کرده و گناهان وی را که باعث چنين 

پرسد که چرا خدا  ايوب می. مصيببتی برايش شده بود به او گوشزد کند
او با من مانند يک دشمن رفتار "گذارد؟  اينقدر سر به سر من می

کند، ولی من مانند برگ ضعيفی دستخوش باد هستم و يک پر کاه  می
ای بيد خورده هستم و خدا با من مثل  ارزش، چوبی پوسيده و جامه بی

ايوب " .کند و هر آن مرا زير نظر دارد يک اسير جنگی رفتار می
کرد اگر به قيمت جانش هم تمام شود وقت آن رسيده است که  گمان می

  .قضيه را فيصله دهد

 

  صوفر به ايوب اطمينان داده بود که).١۴باب (نااميدی ايوب 
اميدی هست به شرطی که او به گناهان خود اعتراف کرده و توبه کند 
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ولی صوفر خودش را به جای ايوب نگذاشته ). ٢٠-١٣: ١١ايوب (
 ايوب ١٢-١در آيات .  زد اش سوسو می به نظر ايوب چراغ آينده. بود

انسان . از تصاويری چند برای شرح نااميدی وضع انسان استفاده کرد
ای است که آهسته ناپديد  مثل سايه. شود ود بريده میمثل گلی است که ز

شود، مانند مزدبگيری است که بعد از انجام کارش او را برکنار  می
خدا حدود . کرده باشند و ديگری را به جايش استخدام کرده باشند

با دست زدن به خودکشی ممکن است . داند روزهای زندگی ما را می
تواند بيشتر عمری که خدا تعيين  یعمر را کوتاه کند ولی هيچکس نم

  .کرده است زندگی کند

چون انسان مثل گل و سايه و غالم است، چرا خدا بايد اينقدر به 
فکرش باشد؟ از آنجا که عمر کوتاه است چرا خدا بايد روزهای انسان 

بنابراين دست از سرش بردار و بگذار نفس "را پر از غم و درد بکند؟ 
بگذار قبل از مرگم کمی آرامش "تی ديگر به عبار" .راحتی بکشد
  ).۶: ١۴" (داشته باشم

برد درختی است که اگر با تبر  ای که ايوب به کار می مثال برجسته
ماند و هميشه امکان اين هست که دو مرتبه  اش باقی می بريده شود، کنده

درخت اميد دارد ولی برای انسان اميدی ). ١٢-٧آيات (جوانه بزند 
است  انسان مثل آبی. گذارد ای از خود باقی نمی بميرد کندهوقتی . نيست

شود آن  رود؛ هرگز ديگر نمی شود و يا در زمين فرو می که بخار می
انسان ممکن است شب ). ١۴: ١۴ و دوم سموئيل ١١آيه (را برگردانيد 

بخوابد و صبح بيدارشود، ولی وقتی زمان مرگش برسد هيچ تضمينی 
  .بيدار شودوجود ندارد که دوباره 

از حيات آينده چنانچه ما در مسيح  م مثل ايوب،يايمانداران قد
آياتی در ). ١٠: ١دوم تيموتائوس (ای نداشتند  خواهيم داشت، مکاشفه

: ١٧، ١١-٩: ١۶مزمور (کند  عهد عتيق اشاره به رستاخيز آينده می
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 ولی هيچکدام از آنها اين کتب را). ٢: ١٢ و دانيال ١٩: ٢۶، اشعيا ١۵
اگر . "در اختيار نداشتند که بخواننند و درباره موضوع تفکر کنند

ايوب ). ١۴: ١۴ايوب " (شخصی بميرد آيا دو مرتبه زنده خواهد شد؟
بعدها ايوب مطالب . اين سؤال مهم را کرد ولی به آن جواب نداد

ولی در ). ٢۶-٢۵: ١٩(ای راجع به رستاخيز آينده بيان کرد  برجسته
  . يأس و اميد مردد بودحال حاضر او بين

 ايوب از خدا خواست به خودش يادآوری کند که ايوب ١٣: ١۴در 
باشد، برگرداند، احتماًال ايوب به  را از عالم اسفل که عالم مردگان می

گناهی  کرد بلکه از بازگشتی کوتاه تا خدا بتواند بی رستاخيز فکر نمی
بته ايماندار امروز ال. وی را در حضور متهم کنندگانش به ثبوت برساند

و خدا يکی ) ١۴-١٣: ١افسسيان (القدس مهر شده تا روز نجات  با روح
اول قرنتيان (از فرزندانش را در روز رستاخيز فراموش نخواهد کرد 

١۵ :۵٠-۵٨.(  

و ) ١۵: ١۴ايوب (ايوب به خدا يادآور شد که ساخته دست اوست 
ر ايوب چنين  به نظ).٣: ١٠( به کار برده بود اين بحثی است که قبًال

هيچ کاری رسيد که به جای اينکه خدا مراقب مخلوقاتش باشد، خدا  می
تا زمانی که خدا مشغول . کرد مگر اينکه گناهانش را يادداشت کند نمی

کرد، ايوب چه اميدی  تفتيش او بوده و ادعانامه عليه او را تدوين می
 خدا روی آنها توانست داشته باشد؟ به جای پاک کردن گناهان او، می

  ! گفت که گناهانش چيست سرپوش گذاشته بود و حتی به ايوب هم نمی

و ) ١٩: ١۴" (کنی اميد انسان را تلف می"کرد که  ايوب شکايت می
انسان مثل کوه محکمی . برای اثبات مطلب خود از دومثال استفاده کرد

نيز سايد و باالخره کوه  رسد ولی آب تدريجًا سنگها را می به نظر می
ها ر ا از جايی به  ريزد، با يک زمين لرزه ممکن است صخره فرو می

مرگ ممکن است تدريجی يا . جای ديگر منتقل کند و کوه را تغيير دهد
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داند بر  رود که از آنجا نمی اما خواهد آمد و انسان به جايی می. آنی باشد
رد ايوب آرزوی آنگونه رستگار شدن از غم د. گذرد اش چه می خانواده
  .کرد را می

کنند، خيلی آسان است  وقتی مردم غم و درد و سختی را تجربه می
.  را فراموش کرده استنبرای آينده اميدی نبينند و فکر کنند خدا آنا

 اميد را چنين ٤"کارل منينجر"دکتر روانشناس مشهور آمريکايی آقای 
" .اميد اسلحه اصلی بر ضد انگيزه خودکشی است: "کند تعريف می

کنند زندگی ديگر ارزش زنده ماندن را ندارد،  شخاص مأيوس حس میا
آنها . زيرا به جز درد کشيدن و شکست در انتظار چيز ديگری نيستند

کنند که بهتر است بميرند تا زنده بمانند و برای خود و  نتيجه گيری می
  .ديگران بار سنگين باشند

از همه : "يدگو  درباره اميد می٥"فردريک نيچه"فيلسوف آلمانی 
ولی کسی که " .کند تر می بديها بدتر است چون فالکت انسان را طوالنی

سهيم است که هر روز " اميد زنده"به مسيح خداوند ايمان دارد در 
روند  اميدهای مرده از بين می). ٣: ١اول پطرس (شود  باشکوهتر می
ن در شود چو  ما بهتر و بهتر می"اميد زنده"ای ندارند اما  چون ريشه

اطمينان رستاخيز و زندگی . اش ريشه دارد مسيح خداوند و کالم زنده
انگيزه نيرومندی است . در جالل با مسيح انگيزه بزرگی برای ما است

اول (شود  که به راه خو ادامه دهيم حتی وقتی گام برداشتن دشوار می
  ).۵٨: ١۵قرنتيان 

وييد وضع گ وقتی شما می":  چنين نوشته است٦"چالز آلن"آقای 
" .بنديد  خدا مینااميد کننده است، داريد در را به طور محکم به روی

شد؛  ايوب هنوز در را محکم نبسته بود ولی به آن مرحله نزديک می
                                                 

Karl Menninger4 
Feredrich Nietzsche5 

Charles L. Allen6 
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االن خدای اميد شما را از . "کردند گونه کمکی به او نمی دوستانش هيچ
 اميد القدس در کمال خوشی و سالمتی در ايمان پر سازد تا به قوت روح

  ).١٣: ١۵روميان " (افزوده گرديد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  فصل پنجم 

  از مباحثه تا مجادله
  ١٧-١۵ايوب 

  
مان را در همان ترازويی که خودمان  چه به ندرت ما همسايه"
  ".دهيم سنجيم، مورد سنجش قرار می را می

  ١توماس آکمپيس
 

د زيرا شو  میتر  های دوم، آتش مباحثه داغ در جريان سخنرانی
دوستان ايوب به جای اينکه به وی کمک کنند، سخنان خود را بيشتر بر 

در واقع آرامش . کنند اثبات نادرستی بيانات ايوب متمرکز می
اگر ايوب . خاطرشان به خطر افتاده بود و حاضر نبودند که تسليم شوند

گناهکاری نبود که خدا وی را تنبيه کند، در اينصورت نحوه درک سه 
نيز در بدان معنی بود که آنان خود اين . از خدا کامًال غلط بوددوست 

اگر اطاعت تضمين ! مصونيتی نداشتندمقابل رنج و درد شخصی 
کند، پس آنچه بر سر ايوب آمد به سر آنها نيز  سالمتی و ثروت را نمی

  !خدا نکند. خواهد آمد

: تگو درباره يک دانشمند الهيات چنين نوشته اس يکبار شخصی بذله
او مردی نابينا است که در اتاق تاريک به دنبال گربه سياهی است که "

 الهيات دولی دانشمن!" کند وجود خارجی ندارد و البته آن را پيدا می
حقيقی از نور مکاشفه خدا در کالمش، در تاريخ و در خلقت استفاده 

  . پذيرد کرده و به هر قيمتی که باشد با فروتنی حقيقت را می

                                                 
Thomas a Kempis 1 انزدهم، قرن پ"اقتدا به مسيح"مؤلف معروف کتاب-  
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 ايوب الهيات شناس حقيقی نبودند زيرا فقط يک طرف سه دوست
. خواستند ببينند ديدند و آن هم طرفی بود که خود می قضيه را می

  : نويسد  چنين می٢"اريک هافر"فيلسوف 

ما در مورد چيزهايی که تعصب شديد داريم، کمترين آمادگی "
 آنها ، و البته چيزهايی که بيشتر راجع به"پذيرش دانش دقيق را داريم

  !ترس داريم

 

  )١۵ايوب باب ( دو اخطاريه اليفاز -١
اليفاز در سخنرانی اولش نسبت به ايوب کمی مهربانی نشان داد 

شود  ، ولی در اين خطابه دوم او است که نه صبر ديده می)۵-۴ايوب (
اليفاز فقط . شود های نوين نيز در آن يافت نمی ايده. و نه مهربانی

خود را مبنی بر اينکه انسان گناهکار است و حرفهای گذشته طرز فکر 
او دو ). ١٩-١٧: ۵(کند  خدا بايد گناهکاران را تنبيه نمايد، تکرار می

  .اخطار به ايوب داد

 

 از کجا اليفاز اين را ).١۶-١: ١۵ايوب (حکمت است  ايوب بی
و ) ۶-١آيات (دانست؟ اول اينکه او به کالم ايوب گوش داده بود  می

 و "تصورات پوچ"عقايد ايوب . پنداشت ن باد خالی میآنها را همچو
کالم ايوب از شکمی ). ٣-٢آيات (شد   محسوب می"نخورکالم به درد "

آمد نه از قلبی که پر از  که از باد کوير داغ پر شده بود بيرون می
های خيلی قديمی  اليفاز يکی از رويه). ٨: ۴يونس (حکمت واقعی باشد 

توانی استدالل طرف  و آن اينست که اگر نمیمباحثه را به کار برد 
مقابل را تکذيب کنی، به سخنان او حمله کن و آنها را همچون باد 

  . گر کن جلوه

                                                 
2  Eric Hoffer  
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سی قرن هجدهم بود، ته ادبيات انگلياستاد برجس" سموئيل جانسون"
ساعتها با دوستانش بنشيند و درباره همه چيز بحث او دوست داشت 

کرد  خواست برنده مباحثه شود و فرق نمی ولی جانسون هميشه می. کند
آليور "نامه نويس  شاعر و نمايش. که حق به جانب او باشد يا نه

شود بحث کرد چون اگر  با جانسون نمی: " چنين گفته است" گلداسميت
گلوله هفت تيرش به شما نخورد، با ته هفت تير شما را نقش زمين 

  .اليفاز هم درست اينچنين بود" .کند می

فاز نه تنها سخنان ايوب را شنيد، بلکه متوجه شد که سخن او به الي
کنی و تقوا  اما تو خداترسی را ترک می). "۴: ١۵ايوب (کشد  کجا می

عقيده  اگر همه مردم با ايوب هم" .سازی ص میقرا به حضور خدا نا
دهد،  باشند که خدا هميشه شريران را مجازات و نيکان را پاداش نمی

ای خواهند داشت که خدا را اطاعت کنند؟  چه انگيزهپس مردم ديگر 
  ! دين ديگر ارزشی نخواهد داشت

ولی اين مکتب شيطان بود و درست همان چيزی بود که خدا با به 
اگر مردم خدا را برای اين خدمت . کار بردن ايوب آن را باطل کرد

 کنند بلکه کنند که چيزی عايدشان شود، پس اصًال خدا را خدمت نمی می
مذهب . نمايند خدا را به خدمت خود گماشته و خويشتن را خدمت می

آنها يک سيستم دينداری برای پيشرفت مقاصد خودخواهانه و شخصی 
  .است نه برای جالل خدا

وقتی خدا قوم اسرائيل را خواند و پيمان خود را با آنها استوار نمود، 
ريعت را اگر ش. انگيزه قوم از اطاعت شريعت ترس از مجازات بود

داد و در مقابل نااطاعتی، آنها   به آنها برکت میاکردند، خد اطاعت می
ولی اين در دوران بچگی قوم بود و خدا با آنها . کرد را مجازات می

ها پاداش و مجازات را بهتر از اصول  بچه. کرد چون کودکان رفتار می
ه ولی وقتی نسل جديد نزديک به ورود ب. فهمند رفتار و اخالق می
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کنعان شدند موسی انگيزه واالتری را برای اطاعت از خدا به آنان 
- ١٢: ١٠، ٧: ٧، ۶-۵: ۴تثنيه (محبت آنان نسبت به خدا : ارائه داد

آنها ديگر بچه نبودند و خدا احتياج نداشت آنان ). ٩: ١٩، ١: ١١، ١۶
محبت انجام . را بترساند يا به آنها رشوه دهد تا از او اطاعت کنند

و بزرگترين انگيزه برای اطاعت ) ١٠-٨: ١٣روميان (است شريعت 
  ).١۵: ١۴يوحنا (است 

 

 ).۶-۵: ١۵ايوب (گفت که قلب شروری دارد  اليفاز به ايوب می
تو به حيله و نيرنگ صحبت . کند حرفهای تو گناهانت را آشکار می"

الزم نيست من تو را محکوم کنم، چون دهان خودت تو را . کنی می
کرد  گناهی خود را ثابت می ايوب داشت بی). تفسيری" (ندک محکوم می

کرد که گويا سخنانش تقصير  ولی اليفاز سخنان ايوب را چنان تعبير می
ديگر چه اميدی برای ايوب باقی مانده بود زمانی ! کند او را ثابت می

  کردند؟ که دوستانش حتی حرفهای او را هم باور نمی

 

 در ).١٠-٧: ١۵ايوب (ندارد ايوب حکمت ندارد چونکه تجربه 
داد که ديگر  اينجا اليفاز شروع به طعنه زدن کرد و اين خود نشان می

مطلب باارزشی برای گفتن ندارد و اين هم يک حيله ديگر مناظره 
  :کننده است

. توانی تکذيب کنی، سخنران را مسخره کن  وقتی سخنی را نمی
است و محرم رازهای ايوب هيچگاه ادعا نکرد که او نخستين خلوق خد

ايوب . خدا است يا خدا امتياز منحصر به فرد حکمت را به او داده است
تر هستند ولی سن حکمت را تضمين  دانست دوستانش از او مسن می
  ).١٠۴-٩٧: ١١٩، مزمور ٩: ٣٢(کند  نمی

زد  چون کمک خدا را پس می. بنا به عقيده اليفاز نظر ايوب غلط بود
های خدا  ليفاز خود و دوستانش را فرستادها). ١۶-١١: ١۵ايوب (
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آنها . دانست که مأموريت دارند به ايوب دلداريهای الزم را بدهند می
ب با خشم بيان ولی کالم ايو) ١١آيه " (با آرامی گفته شده"کالمشان 
کردند، ولی ايوب در برابر  آن سه دوست خدا را خدمت می. شده است

  .کرد خدا مقاومت می

-١۴آيات (همان مطالبی را که اول گفته بود تکرار کرد سپس اليفاز 
، ايوب از همان اول آنها را قبول نکرده بود شايد )١٩-١٧: ۴، ١۶

اگر حتی آسمان و فرشتگان . حاال که رنج بيشتری برده است قبول کند
ساکن آنجا نيز در نظر خدا پاک نيستند، پس چگونه يک انسان محض 

آلود به دنيا آمده  ناه است؟ انسان با طبيعت گناهگ تواند ادعا کند که بی می
تمام اين مراتب . باشد و تشنه گناه است و ايوب از قاعده مستثنی می

  .کرد تا هشدار دومش را بدهد اليفاز را آماده می

 

 اليفاز در ).٣۵-١٧: ١۵ايوب (کند  خدا شريران را مجازات می
- ١٧: ۵ايوب (ود های مرد خدا را شرح داده ب خطابه اولش خجستگی

کند و به ايوب  ولی اکنون رنج يک شخص خداشناس را بيان می) ٢٢
شود که اين سخنان تنها متعلق به خودش نيست بلکه همه قدما  يادآور می

اگر چنانچه ايوب سخنان اليفاز را رد . عقيده هستند نيز با وی هم
ت قدرت اليفاز برای درياف. کرد، او به حکمت نياکان پشت کرده بود می

سنتها "نمود و فراموش کرده بود که  بر روايات و سنتها بسيار تکيه می
  ".بايد راهنما باشند نه زندانبان

شويد که  خوانيد متوجه می ر را میيوقتی شما شرح اين شخص شر
ايوب گرفتار درد، ظلمت، مصيبت، . روی سخن اليفاز با ايوب است

خواست که  طلبيد و از خدا می او خدا را به مبارزه می. غصه و درد بود
آتش نازل شده و . با او روبرو شود و مقصر بودنش را به ثبوت رساند

، مهاجمين )٣۴ و ٣٠: ١۵، ١۶: ١( ايوب را سوزانيده بود های گله
؛ تمام ثروتش را از )٢١: ١۵، ١٧: ١(شترهای او را دزديده بودند 
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نابود کرده بود و ؛ خانه پسر ارشدش را گردباد )٢٩آيه (دست داده بود 
اليفاز در برخوردش ). ٢٨: ١۵، ١٩: ١(هايش را کشته بود  همه بچه

  .گويد دانستند او درباره ايوب سخن می کرد؛ همه می موذيانه رفتار نمی

ترين ضربه را  ، اليفاز سخت)٣۵-٣۴آيات (ولی در خاتمه سخنانش 
مورد  او ايوب را مردی رياکار و خدانشناس خواند و در .وارد کرد

اش پيش آمده بود، او را مقصر  اتفاقات دردناکی که برای او و خانواده
 و حاال گناه برايش درد و شده "آبستن"ايوب در خفا از گناه . دانست

: ٧، مزمور ۴: ۵٩، اشعيا ١۵-١۴: ١يعقوب (مرگ را زائيده است 
وجود اين "يا بر طبق ترجمه تفسيری " به شقاوت حمله شده. ")١۴

 از شرارت است و آنها به غير از گناه و نيرنگ چيزی به اشخاص پر
ای به زبان  سخنان احمقانه: گويد و در آيه اول اليفاز می" .آورند بار نمی

بنا به گفته اليفاز  ).تفسيری" (حرفهای تو پوچ و خالی است. آوری می
شد مشکی  گرفتند، آنچه ديده می اگر از ايوب عکسی با اشعه ايکس می

بلدد . ورد زبان دوستان ايوب بود" رياکاری. "ز باد و گناهبود پر ا
هو نيز همان يو صوفر و ال) ١٣: ٨(اظهار کرده بود ايوب رياکار است 

البته ايوب اين ). ١٣: ٣۶، ٣٠: ٣۴، ۵: ٢٠(موضوع را تکرار کردند 
و در مباحثه با ) ٨: ٢٧، ٨: ١٧، ١۶: ١٣(تهمت ناروا را تکذيب کرد 

  .توانيد آن را ثابت کنيد خدا و نه شما میآنان گفت که نه 

يران اين است که اين مطلب راشکال گفته اليفاز در مورد داوری ش
ر در طول بسياری از اشخاص شري. کند در اين دنيا هميشه صدق نمی

رسند، در حاليکه بسياری از  زندگيشان خوشحال و موفق به نظر می
حقيقت . شوند اجه میاشخاص خداترس با رنج و ظاهرًا با شکست مو

ر عذاب خواهند کشيد و خداترسان ياين است که در نهايت اشخاص شر
کند  برکت خواهند يافت ولی فعًال قضيه به طور معکوس جلوه می

به عالوه خدا آفتاب خود را بر بدان ). ۴-١: ١٢ و  ارميا ٧٣مزمور (
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باراند  تاباند و باران خود را بر پارسايان و بدکاران می و نيکان می
) ٩: ٣دوم پطرس (او نسبت به گناهکاران بردبار است ). ۴۵: ۵متی (

: ٢روميان (کند تا نيکويی او آنها را به توبه رهنمون شود  و صبر می
  ).١٩-١٧: ١۵، لوقا۴

تواند بر بدکاران بفرستد اين است که  بزرگترين داوری که خدا می
متی " ( خواهند گرفتآنها پاداش خود را. "آنها را به حال خود بگذارد

تنها بهشتی که خدانشناسان در زندگی خواهند داشت ). ١۶ و ۵ و ٢: ۶
مؤمنين فقط در اين دنيا . خواهد که چنين باشد در اين دنياست و خدا می

مضاف بر . ا در بهشت ديگر درد و اشکی نخواهد بودکشند ام رنج می
 يک روز به جالل کشند به نفع آنها است و اينکه رنجی که ايماندارن می

- ١۶: ۴، دوم قرنتيان ١٠: ۵، ٨-۶: ١اول پطرس (منتهی خواهد شد 
مورد کامًال سرگردان اليفاز و دوستانش در اين ). ١٨: ٨ و روميان ١٨

  . بودندو گيج

 

  )١٧-١۶ايوب بابهای ( سه تقاضای ايوب -٢
کند  نخست از دوستانش خواهش می: دهد ايوب با سه تقاضا پاسخ می

، دوم اينکه از خدا تقاضای )۴-١: ١۶ايوب (و همدردی کنند که با ا
کند که به  و سوم اينکه از خدا تقاضا می) ٢٢-١۵آيات (کند  عدالت می

  ).١۶-١: ١٧(زندگيش پايان دهد و او را از درد و رنج رهايی بخشد 

 

 دوستان ايوب هنوز با او ).١۴-١: ١۶ايوب (تقاضای همدردی 
کردند و پريشانی  ها هنوز اندوهش را حس نمیهمدردی نکرده بودند؛ آن

و ) ١: ۶(ايوب قبًال آنان جويبارهای فريبنده . نمودند او را درک نمی
تسلی دهندگان "خوانده بود اما آنان را حال ) ۴: ١٣" (طبيبان باطل"

تمام سعی آنها برای تسلی ايوب او را ). ٢: ١۶(خواند  می" مزاحم
با داشتن : "گويد ست معروف که میمثلی ا! کرد بيشتر پريشان می
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، ايوب به دوستانش "دوستانی مثل شما چه نيازی به دشمنان داريم؟
داشتند، او با آنان با تفاهم  نها وضعيت او را میاگر آاطمينان داد که 

به جای . کردند کرد نه آن چنان که آنها رفتار می بيشتری رفتار می
او از . گفت تشويق آميز میسخنرانيهای طوالنی، او به آنان سخنان 

د نکرد تا بتوان داد و آنان را کمک می صميم قلب به گفته آنان گوش می
شود که از دوستان کم لطف  گاهی الزم می. بارهای خود را حمل کنند

سوء تفاهماتی را مشاهده کنيم تا ياد بگيريم به ديگران چقدر بايد خدمت 
کرد تا حداکثر  سعی میبرای ايوب يک تجربه تازه بود و او . کرد
ولی به هر صورت، ايوب خواه سخن . برداری را از آن بکند بهره
آيه (کرد او هنوز مردی دردمند بود  گفت و خواه سکوت اختيار می می
۶.(  

در تقاضای همدردی مهرآميز، ايوب به دوستانش گفت که از دست 
نابود شده اش  ايوب تحليل رفته و خانواده). ١۴-٧آيات (کشد  خدا چه می

ور  خدا و انسان به او حمله. و خودش بسيار الغر و نحيف شده است
ای به عنوان  کرد که خدا بر پشت وی دايره ايوب احساس می. اند شده

هدف تيراندازی ترسيم نموده و به دست همه کس تير و کمان داده 
امان  در کار نيست زيرا خدا مرتبًا همچون جنگجويی بیمجالی . است
ام، او به من  ور نشده من به خدا حمله. " مورد حمله قرار داده استاو را

و ايوب هيچ ) ٢۴: ١٣، ٩: ١۶(خدا دشمنش بود " .حمله کرده است
هرگاه به سوی باال نگاه . توانست بکند تا صلح برقرار شود کاری نمی

کرد و هرگاه به سوی اطراف نگاه  کرد خدا با او مخالفت می می
بنابراين او به کجا . کردند با وی مخالفت میکرد، دوستانش  می
  توانست پناه ببرد؟ می

 

 ايوب به حمله خدا ).٢٢-١۵: ١۶ايوب (تقاضای دادخواهی 
داد؟ او پالس بر تن کرد، با احساس حقارت و دلشکستگی  چگونه پاسخ
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رغم اتهامات اليفاز  علی. گريه کرد و صورت خويش را به خاک ماليد
دانست که در حضور خدا درستکار است و خدا  ، ايوب می)۴-۶: ١۵(

  ).١٧: ١۶(دعاهايش را خواهد شنيد 

برد که آرزوی  او به قدری رنج می. ايوب گرفتار يک معما شده بود
خواست پيش از تبرئه شدن از سوی خدا يا تبرئه  کرد ولی نمی مرگ می

 ١٨اين فغان و فرياد او در آيه . بندد کردن خود، چشم از جهان فرو
ای زمين خون مرا مپوشان و استغاثه مرا آرام : "نين بيان شده استچ

گناهان نزد خدا فرياد دادخواهی  قدما معتقد بودند که خون بی" .نباشد
گرفت تا جسد آنان  و روح مردگان آرام نمی) ١۵-٨: ۴پيدايش (کند  می

حتی اگر ). ٢١: ٢۶اشعيا (شد  ای به خاک سپرده می  به طرز شايسته
رسيد مگر اينکه درستکاری او از جانب  مرد او به آرامی نمی یايوب م

  .رسيد خدا به ثبوت می

 ايوب برای دادرسی عادالنه در پيشگاه خداوند بوده رفريادهای مکر
 و ٨-۶: ١٣، ٢: ١٠؛ ٣۵-٢٨ و ١۶-١۴ و آيات ۴-١: ٩ايوب (است 
 خورد ازاينکه وکيلی ندارد که در پيشگاه خداوند او افسوس می). ١٩

هيچکدام از دوستانش مدافع او نبودند بنابراين ). ٣٣: ٩(نماينده او باشد 
تنها اميدش خداوند آسمانی بود که از او دفاع کند و بر درستکاريش 

کرد که کسی نزد خدا برايش  ايوب آرزو می). ١٩: ١۶(شهادت دهد 
  ).٢١آيه (دادخواهی کند 

اول (باشد مسيح ايماندار مسيحی يک وکيل آسمانی دارد که عيسی 
مسيح به عنوان کاهن اعظمی که برای ما شفاعت ). ٢-١: ٢يوحنا 
گيريم به ما فيض  شويم و در آزمايش قرار می کند، وقتی وسوسه می می

). ١۶-١۴: ۴، ١٨-١٧: ٢عبرانيان (کند  پيروزمندی الزم را عنايت می
هرگاه سقوط کرديم او شفيع ماست که ما راعفو کند، زمانی که به 

  ).٢٢-۵: ١اول يوحنا (کنيم، ما را بازگرداند  گناهان خود اعتراف می
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بود که دادخواست او را " وکيل مدافع"البته ايوب در جستجوی يک 
زمانی که ايوب . گناه است به پيشگاه خدا ببرد و او را قانع سازد که بی

شد، آنگاه خدا نيز او را در مقابل دوستان ايرادگيرش تبرئه  برنده می
ايمانداران به اينگونه شفاعت . کرد نمود و برايش اعاده حيثيت می یم

ای  نيازی ندارند زيرا پدر و پسر در مورد محبتشان نسبت به ما و نقشه
مسيح . اند، با هم توافق کامل دارند که برای زندگيمان طرح نموده
، عبرانيان ٣٩-٣١: ٨روميان (نمايد  خداوند پيوسته برای ما شفاعت می

). ٢١-٢٠: ١٣(خواهد ما را در اراده خدا کامل گرداند  و می) ٢۵: ٧
جوييم نه به تخت داوری و اطمينان  ما به پيش تخت فيض تقرب می

  .داريم که پدر مهربانمان آنچه را برای خيريت ماست انجام خواهد داد

 

 يکی از داليلی که ايوب ).١۶-١: ١٧ايوب (تقاضای مرگ 
کرد پايان   عمل کند اين بود که حس میخواست وکيل مدافعش زود می

). ٢٢: ١۶ايوب " (سفر غير قابل برگشت"عمرش فرا رسيده است، 
شوند، نبرد را باخته  برند و روحًا شکسته می وقتی مردم رنج بسيار می

  .کنند و آرزوی مرگ می

دوستان ايوب با او مخالف بوده و حاضر نبودند به دادگاه بروند و 
مردم با ايوب چنان رفتار ). ۵-٣آيات ( بگيرند ضمانتش را بر عهده

ای  از بدن وی سايه). ۶آيه (کردند که گويی او موجود کثيفی است  می
آيه (هايش نقش بر آب شده بود  و همه نقشه) ٧آيه (بيش باقی نمانده بود 

دوستان حاضر نبودند فکر خود را عوض کنند و به داد وی ). ١١
نان مايل نبودند با خلوص نيت به در حقيقت آ). ١٠آيه (برسند 

گفتند که به زودی آفتابش طلوع  به او میوضعيتش بنگرند ولی مرتبًا 
پس آيا جای تعجب دارد که چرا ايوب تنها راه . )١٢آيه (خواهد کرد 

  ديد؟ رهايی خود را در مردن می
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در هر حال در هيچ زمانی ايوب به فکر خودکشی نبود و از کسی 
ای مقدس از جانی خداست و  زندگی هديه.  را بکشدهم نخواست که وی

رزو داشت آاز يک طرف ايوب . تنها خدا حق دارد آن را بدهد يا بستاند
گناهيش به ثبوت برسد ولی از سوی ديگر او  که عمر طوالنی کند تا بی

رفت  اگر به دنيای مردگان می. دانست که تا کی طاقت تحمل داشت نمی
ناهی خود را به ثبوت برساند مگر اينکه خدا او گ ديگر قادر نبود که بی

  . گردانيد را برمی

کرد که در آنجا  ايوب عالم مردگان را به منزله خانه خود مجسم می
از آنجايی که ). ١٣آيه (کند  کشد و استراحت می تاريک دراز می

را به عنوان پدر خود و کرم ) يا عالم فنا(ای نداشت او گودال  خانواده
زيرا اينها . گزيند  خود برمیرمادر و خواهده را به عنوان نابود کنن

  ! دادند بيشتر از دوستانش تسليش می

ولی سؤال ايوب اين است که آيا در قبر اميدی هست؟ آيا ايوب 
توانست اميدش را با خود به عالم مردگان ببرد؟ پولس رسول اين  می

ه مسيح اگر تنها در اين زندگی ب: "دهد سؤال را چنين پاسخ می
اما مسيح به . انگيزتر است اميدواريم، حال ما از همه آدميان ديگر رقت

اول قرنتيان " (راستی از مردگان برخاسته و نوبر خفتگان شده است
شود تا بپوسد زيرا اميد  ميرد و دفن هم نمی اميد ما نمی). ٢٠-١٩: ١۵
! است، چون مسيح بر مرگ و قبر پيروز شده است" اميد زنده"ما 
همچون ديگر مردمانی که "يمانداران به مسيح غم خواهند داشت، ولی ا

  ).١٣: ۴اول تسالونيکيان (نشينند  به ماتم نمی" اميد ندارند

خداوند دعای ايوب را در مورد مرگ مستجاب نکرد زيرا او 
خداوند به ماورای . ای به مراتب بهتر طرح ريزی کرده بود نقشه

. ديد که او هنوز ايمان دارد کرد و می افسردگی و تلخی ايوب نگاه می
زمانی که من يک شبان جوان بودم، از يک خانم ايماندار باتجربه چنين 
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جوابم  ام تا بابت دعای بی من به اندازه کافی عمر کرده"  :شنيدم
  ".شکرگزار باشم

ای خوردم ولی اکنون که سنی از من  ابتدا از شنيدن اين سخن يکه
در ظلمت نااميدی و زندان . ام نان وی شدهگذشته، متوجه معنای سخ
شويم؛ اما  گوييم که بعدًا از گفتنش پشيمان می درد، ما غالبًا چيزی می

کند و از روی محبت گوش خود را نسبت  خداوند همه چيز را درک می
بندد و با لطف ومهربانی خود به زخمهای ما  ايم می به حرفی که زده

  . نگرد می

نسبت به اين مرد دردمند ابراز دلسوزی ای کاش سخنگوی بعدی 
اما بلدد خود را آماده کرده بود تا با استفاده از ترسناکترين ! نمود می

شود، ايوب را کامًال  مقدس يافت می تصويرهای مرگ که در کتاب
  .زده کند وحشت

  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ميان پرده
  

که بهترين را ه کمک به دلسرد شدگان و اشخاص دردمند اين است 
مهم اين ! به درد دل آنها، از صميم قلب گوش دهيد نه فقط با گوشهايتان

بگذاريد . گويند بلکه مهم است که چرا آن را ميگويند يست که چه مین
بخش  کنيد و با گفتن کلمات التيام آنها بدانند که شما درد آنها را حس می
سعی نکنيد با با آنها بحث نکنيد و . سعی داريد بر دل آنها مرهم بگذاريد

پيدا خواهيد بعدًا برای اين کار وقت کافی  . داليل منطقی قانعشان کنيد
کرد؛ در ضمن ابراز احساسات آنها را صبورانه بپذيريد، حتی اگر 
سخنان تلخی به ضد خدا بگويند اشکالی ندارد، شما سعی کنيد پلهای 

  .رابط بسازيد نه ديوار جدايی

" نگاهی بر غم"ابی تحت عنوان ، در کت ١"اس لوئيس. سی"آقای 
: کند تجربه دردناک خود را در مورد درگذشت همسرش چنين بيان می

با من در مورد حقيقت مذهب حرف بزن و من با کمال ميل گوش " 
، ولی با من راجع به تسلی مذهبی سخن نگو که گمان خواهم دهم می

  ".کرد که فاقد درک و فهم هستی

يحی ما وجود دارد ولی مانند شربت يک تسلی حقيقی در ايمان مس
سرفه به راحتی با مقداری متناسب در دسترس ما نيست، اين را فقط با 

توان در ميان گذاشت که خود در زندگی به قدری به اعماق  کسانی می
اگر . رفته باشند که مزه ترک شدن از طرف خدا را چشيده باشند

ايی را بپردازيد؛ ولی همه ای واقعی باشيد بايد به خواهيد تسلی دهنده می
پولس رسول در رساله دوم به . حاضر نيستند اين بها را بپردازند

  . در مورد اين موضوع نوشته است١١-٣: ١قرنتيان 

                                                 
C.S. Lewis, A Grief Observed –1نويسنده مسيحی انگليسی قرن بيستم   
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دهد تا ما  خدا ما را تسلی نمی: " گويد  می٢"جان هنری جاوت"آقای 
خداوند هرگز تسلی " .را آسوده کند، بلکه تا ما را تسلی دهنده سازد

دهد و او انتظار  دهد و آن را به ما قرض می د را به رايگان نمیخو
  .دارد که آن را با ديگران سهيم شويم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
John Henry Jowet2 



  فصل ششم

 !لطفًا دشمن حقيقی بر پا خيزد
  ١٩-١٨ايوب 

 
مرگ ماجرايی است بس عظيم که در مقابل آن فرود آمدن "

  ".رسد در سطح ماه و فضانوردی ناچيز به نظر می
  ١یجوزف بيل

 
بلدد سخنرانی دومش را با همان کلمات سخنرانی نخستين آغاز نمود 

ايوب نيز در پاسخ خود ). ٢: ٨ و ٢: ١٨ايوب " (تا به کی؟: "و گفت
ديدند  دوستان ايوب از اينکه می). ٢: ١٩(همان کلمات را تکرار کرد 
جرج برنارد آقای . "قرار شدند رسد، بی که گفتگويشان به جايی نمی

کند که فقط  بت معمولی را به صفحه گرامافونی تشبيه می صح٢"شا
  .شود شش آهنگ دارد و شنونده به زودی از همه خسته می

بلدد ايوب را متهم کرد که باعث اين بن بست شده است و او را 
: ١٨" (تفکر کنيد و بعد از آن تکلم خواهيم نمود: "چنين سرزنش کرد

نش خطور نکرد که آنها يک هيچگاه به خاطر بلدد و ديگر دوستا). ٢
 خدا اشخاص -٢ خدا عادل است؛ -١: کنند آهنگ رامرتبًا تکرار می

 از آنجا -٣دهد؛  کند و درستکاران را برکت می ر را مجازات میشري
 اگر -۴ر باشد؛ يکه ايوب گرفتار درد و رنج شده است بايد مردی شر

 آنان مرتبًا .از گناه دست بکشد بار ديگر خدا او را برکت خواهد داد
  ! چرخيدند دور خود می

                                                 
  Joseph Bayly1 

  George Bernard Shaw (1856-1950) 2 نويسنده و منتقد انگليسی  
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گويد و ادب و احترام را  گفت که ايوب سخنان معقول را نمی بلدد می
ه نکند  شعور رفتار می او با آنها مثل چهارپايان بی. کند رعايت نمی

ايوب همچنين زود ). ٣آيه (چون مردان با حکمت، آنچنانکه هستند 
آيه (دهد  ود خشم نشان میرنج  و حساس بوده و به جای تواضع، از خ

آيا خدا بايد فقط به خاطر تو نظم تمام جهان را : "پرسد بلدد می). ۴
 خدا سراسر زمين را یبايست آيا فقط به خاطر تو می"و " دگرگون کند؟

، اليفاز تنها کسی نبود "با جنگ ويران کند و حتی زمين لرزه بفرستد؟
  !آميز بگويد هدانست چگونه سخنان طعن که می

ای نيرومندتر از  به هر صورت، بلدد در نظر گرفت که از حربه
اگر آن سه دوست نتوانسته بودند . حربه او ترس بود. طعنه استفاده کند

با ايوب بحث و استدالل کنند و يا او را شرمنده کنند تا توبه کند، شايد با 
  .نندآيد بتوانند ايوب را بترسا میميرند  رانی که میيبيان آنچه بر سر شر

 توجه داشته دقبل از اينکه سخنرانی ترسناک بلدد را مطالعه کنيم باي
باشيم که ترس يک احساس طبيعی انسانی است و هيچ اشکالی هم 

ترسانيم تا  ها را از بيماری و مصدوم شدن يا از مرگ می ما بچه. ندارد
رشان کنيم که دستهای خود را بشويند  يا از سيمهای برق دوری اواد

. دقت به اين سو و آن سو نگاه کنندو پيش از عبور از خيابان به کنند 
شود که مردم بيمه شوند و ترس از  ترس از خسران مالی باعث می

شود مردم سالی يکبار هم که شده به پزشک مراجعه  مرگ باعث می
  .کنند

 برای انگيزه خوبی است) داوری بعد از آنو (ترس از مرگ 
کشند اما  از کسانی که جسم شما را می. "فتناعتماد به مسيح و نجات يا

قادر به کشتن روح نيستند، مترسيد؛ از او بترسيد که قادر است هم 
). ٢٨: ١٠متی " (روح شما را و هم جسم شما را در جهنم هالک سا زد

آميز از محبت را موعظه کرد ولی در عين حال او  عيسی پيامی فيض
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پولس رسول چنين . الن نمودپيامی تند و جدی از داوری را نيز اع
" کنيم ايم، مردم را دعوت می پس چون ترس خدا را دانسته: "نويسد می

 سخنرانی ٣"جوناتان ادواردز"وقتی آقای ). ١١: ۵دوم قرنتيان (
گناهکاران در دستهای خدای " معروف خود را تحت عنوان 

کرد او از هيچيک از اصول روانشناسی يا اصول  ، ايراد می"خشمگين
ايمانان را بيدار کنيم  نخست بايد احساسات بی. مقدس تجاوز نکرد کتاب

تا بتوانيم به مغز آنان چيزی بياموزيم و آنان را وادار کنيم که اراده 
  .خود را تغيير دهند

به هر صورت، بلدد هنگامی که اين سخنرانی را در مورد وحشت 
 را خطاب  موعظهاوًال او اين . اشتباه شد کرد مرتکب دو مرگ ايراد می

خورد زيرا ايوب يک  کرد که به دردش نمی به شخصی ايراد می
ثانيًا او سخنرانی خود را با انگيزه ). ٨ و ١: ١ايوب (ايماندار بود 

واعظ انگليسی آقای . نادرست ايراد کرد، زيرا او محبتی در دل نداشت
اکنون  پرسيد که آيا ت٥"مودی. ال. دی" يک بار از ٤"ديل. و. آر"دکتر 

هايش استفاده کرده است؟ آقای  از عامل ترس و وحشت در موعظه
مودی پاسخ داد که معموًال در يک سری از جلسات سخنرانيش يک 

کند،  ای ديگر درباره جهنم ايراد می موعظه درباره بهشت و موعظه
به هنگام سخن گفتن در مورد سرنوشت شوم گمشدگان بايد دل ولی 

 .اما بلدد آن دل محبت آميز را نداشت. اشدشخص بسيار محبت آميز ب

 

                                                 
Jonathan Edwards, Sinners in the Hands of an Aggry God, 3ی عالم مسيحی آمريکاي

  قرن هجدهم
R. W. Dale4 

D. L. Moody5واعظ آمريکايی قرن نوزدهم -   
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  )٢١-۵: ١٨ايوب ( وحشت مرگ -١
شخص گناهکار بلدد در اين خطابه چهار تصوير واضح از مرگ 

  .ترسيم نمود

  

 روشنايی به حيات ).۶-۵: ١٨ايوب (شود  چراغشان خاموش می
از آنجا که خداوند منشأ حيات است . شود و تاريکی به مرگ مربوط می

زيرا خود بخشنده حيات "؛ "چراغ ما را روشن کند"او قادر است تنها 
زيرا در اوست که ... و نفس و هر چيز ديگر به جميع آدميان است

در اينجا ). ٢٨ و ٢۵: ١٧اعمال " (زندگی و حرکت و وجود داريم
ای آويزان شده است و نيز  تصويری از يک چراغ است که در خيمه

ناگهان . باشد  کردن و خاموش شدن میآتشی که در اجاق  در حال دود
شود و خيمه غرق  اش نابود می شود و آخرين جرقه چراغ خاموش می

  ).٢٠: ٢۴، ٩: ١٣امثال (شود  در تاريکی مطلق می

. مثل شعله چراغ و جرقه زغال، زندگی ارزشمند ولی ظريف است
بر طبق اول سموئيل . احتياجی به باد شديد نيست تا آن را خاموش کند

روزنامه نگار " .در ميان من و موت يک قدم بيش نيست " ٣: ٢٠
داد   هرگز اجازه نمی ٦"ويليام راندولف هرست"معروف آمريکايی 

رغم آن در تاريخ  کسی در حضورش از مرگ سخن بگويد، ولی علی
روح . " چراغ زندگيش خاموش گشت و او درگذشت١٩۵١ اوت ١۴

د آن را در هر زمان که توان و خدا می" انسان چراغ خداوند است
  ).٢٧: ٢٠امثال (بخواهد خاموش کند 

  

شخصی ). ١٠-٧: ١٨ايوب (سافری که گرفتار دام شده است م
ولی . جويد کند و پناهگاه امنی می وحشت زده از خيمه خود حرکت می
شود زيرا سراسر تله گذاری شده  جاده به خطرناکترين مکان مبدل می

                                                 
William Randolph Hearst6 
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کنند  د تا شرح دهد مردم وقتی سعی میبلدد شش کلمه به کار بر. است
  :شوند از مرگ فرار کنند با چه خطراتی مواجه می

شد تا شخص را گرفتار   دامی که در پهنای جاده گسترده می-١
  .سازد

  .پوشاند هايی گودالی عميق را می ای که به صورت شاخه  تله-٢

پريد و شخص پايش  شد می ای که کمند داشت و اگر لمس می  تله-٣
  .افتاد گير می

  .ای به صورت چاه  تله-۴

  . دامی که به صورت کمندی روی زمين مخفی بود-۵

  . دامی جهت شکار حيوانات-۶

شد  از اين آلتها برای به دام انداختن پرندگان و حيوانات استفاده می
 زيرا خدا را از  است،ر مانند جانورينه برای مردم؛ ولی شخص شر
   .زندگی خود بيرون کرده است

بندد ولی او  مهم نيست که شخص مسافر چه تدبيرهايی به کار می
زند  چه بيشتر دست و پا می ها بگريزد و هر قادر نيست ازاين تله

 و خطر او را احاطه یتاريک). ٧: ١٨ايوب (تر خواهد شد  ضعيف
  . نمايد و ديگر اميدی نيست می

  

" پادشاه ترسها" مرگ ).١۵-١١: ١٨ايوب (قاتلی تحت تعقيب 
است شخص خطاکار را هر جا که باشد  که مصمم) ١۴آيه (است 

ای بدود و از دامها رهايی  اگر جنايتکار فراری در جاده. دستگير نمايد
يابد، آنگاه مرگ بعضی از مددکاران خود را به تعقيب او خواهد 

مکد  اندازد و مصيبت نيرويش را می ترس او را به وحشت می. فرستاد
  ).١٢-١١آيات ( وی است و بال منتظر سقوط

شود ولی با اين وجود تالش  قاتل وحشت زده رفته رفته ضعيف می
اگر به خيمه خود برگردد تا خود را . کند که به راه خود ادامه دهد می
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کنند و کشان کشان  مخفی نمايد تعقيب کنندگان او را يافته و دستگير می
اش غارت  ا از خيمهآنها همه چيز ر. برند او را نزد پادشاه ترسها می

. پاشند زنند و روی خاکسترش گوگرد می کنند و خيمه را آتش می می
  .عاقبت آن شخص آتش و گوگرد است

  

 گاهی مرگ مانند ).٢١-١۶: ١٨ايوب (کن شده  درختی ريشه
مرگ ممکن . آيد دستگيری يک جانی، چندان چشمگير و ناگهانی نمی

های درخت خشک  هريش. است تدريجی باشد مانند مرگ يک درخت
های مرده را  کنند و شاخه ها شروع به خشکيدن می و شاخهشوند  می

ای از نابودی يک  مرگ يک درخت نمونه. کنند يکی يکی قطع می
شود بلکه همه  ر نه تنها خود بريده میشخص شري. استخانواده 
گذارد که نامش را  شوند و نسلی بر جای نمی هايش نيز بريده می شاخه

به خاطر داشته باشيد که همه فرزندان ايوب در (اه دارند زنده نگ
  ).گردباد کشته شده بودند

در مشرق زمين نابودی يک خانواده مصيبت بزرگی محسوب 
ايوب برای تشريح اميد رستاخيز، درختی را به عنوان مثال به . شد می

بنابر عقيده . ولی بلدد با او توافق نداشت). ١١-٧: ١۴(کار برده بود 
دد وقتی درختی بريده شد پايان کار است و به همين گونه شخص بل

  .ای ندارد شرير نيز آينده

اش نيز  هرچند گفتار بلدد در مورد ايوب مناسبتی نداشت و انگيزه
. گفت بايد جدی گرفت نادرست بود ولی آنچه را که راجع به مرگ می

 مرگ دشمنی است ترسناک برای همه کسانی که برای مردن آمادگی
 آماده شدن اين است که به هو يگانه را) ٢۶: ١۵اول قرنتيان (ندارند 

برای يک ايماندار مسيحی، ). ٢۴: ۵يوحنا (عيسی مسيح توکل کنيم 
، در اين )۶-١: ١۴يوحنا (مرگ يعنی رفتن به منزل نزد پدر آسمانی 
: ١ و فيليپيان ۶٠: ٧اعمال (دنيا به خواب رفتن و بيدار شدن در بهشت 
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و حرکت به سوی نور ) ١٣: ١۴مکاشفه (، ورود به آرامش )٢٣-٢١
هيچکدام از تصاويری که بلدد به . باشد می) ١٨: ۴امثال (تر  درخشان

اند  کار برده به زندگی آنانی که برای نجات خود به مسيح اعتماد کرده
  .شود مربوط نمی

 

  )٢٩-١: ١٩( آزمايشهای زندگی -٢
ايان رسانيد، ايوب با شرح وقتی بلدد شرح ترسهای مرگ را به پ
الزم نيست من بميرم تا . "آزمايشهای زندگی خود به او پاسخ داد

من همين االن گرفتار اين آزمايشها و . آزمايشهای زندگی را تجربه کنم
  ".رسد که شما به فکر من نيستيد مشکالت هستم و چنان به نظر می

  

 آزرده کند يا سخنان ما قادرند ديگران را). ۴-١: ١٩ايوب (توهين 
کنيم که با دليری  افزاييم يا کمک می ما بر درد آنان می. آنها را شفا دهد

 ب او را با سخنان خود خرددوستان ايو. رنج خود را تحمل کنند
آنان کاری کردند که او در مقابل همه مصيبتهايش خود را . ساختند می
 و کشمکشهای ما چقدر بايد نسبت به نيازها. پنداردارزش و بيچاره  بی

 مردم محتاج سرزنش ما باشند ما بايد حتی اگر! ديگران حساس باشيم
اين کار را با محبت انجام دهيم و سخنان ما باعث دلگرمی آنان شود نه 

  .اينکه آنان را تضعيف کند

ام، خطای من چه  اگر من خطا کرده: "گويد  می۴: ١٩ايوب در باب 
اين : "يا به عبارت ديگر) یتفسير" (ای به به شما زده است؟ صدمه

توانيم خود مسائل را حل  من و خدا می. خطای من است نه خطای شما
را که ايوب به " خطا"کلمه " .کنيم، بنابراين درست از سر من برداريد

ايوب هنوز هم از راستی . است" غير عمدی"برد به معنای گناه  کار می
 نشده است که کرد که گناهی مرتکب خود دفاع نموده و ادعا می

  . سزاوار اين همه درد و رنج باشد
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 بلدد چهار تصوير از وحشت مرگ ).١٢-۵: ١٩ايوب (توضيحات 
ترسيم کرده بود، بنابراين ايوب در پاسخ او از هفت تصوير زنده در 
رابطه با زندگی خودش استفاده کرد و نشان داد که در همان لحظه و 

  ! کشد همان جا چه می

). ۶: ١٩(د که مانند حيوانی به دام افتاده است کر او احساس می
ديد، نه به خاطر گناهان خودش بلکه  ايوب خود را گرفتار تور خدا می

بلدد درباره شش نوع دام مختلف سخن . خدا او را به دام انداخته بود
، ولی )١٠-٧: ١٨(سازد  گفته بود که يک جانی فراری را گرفتار می

کرد و  او از خدا فرار نمی. ای ندادايوب خود را در آن تصوير ج
اين خدا بود که ناگهان ايوب را گرفتار کرده بود، . خطاکار هم نبود

  . بدون اينکه ايوب دليلش را بفهمد

کرد که چون جنايتکاری در دادگاه است  او همچنين احساس می
خداوند به ناحق او را دستگير کرده و به محاکمه کشيده ). ٧: ١٩(

خوانند؟  ب چه کرده است؟ چرا اتهاماتش را برايش نمیمگر ايو. است
کنم و  استغاثه می: "گويد  می٧يه دهند؟ در آ چرا به او اجازه دفاع نمی

در سراسر اين کتاب ايوب برای دادرسی فرياد و " .دادرسی نيست
ولی . کند که وکيلی نيست تا در پيشگاه خدا از او دفاع کند تضرع می

ايمان و استقامت ! ودش وکيل مدافع خداوند استايوب متوجه نبود که خ
کرد و موجب جالل خداوند  ايوب بود که ناراستی شيطان را ثابت می

  .گشت می

ديد که راهش محصور شده باشد  ايوب خود را همچون مسافری می
شيطان شکايت کرده بود از اينکه خداوند دور ايوب و ). ٨آيه (

). ١٢-٩: ١(کند  از بال حفظ می اش حصاری کشيده و آنان را خانواده
کند از اينکه خداوند راهش را بسته و قادر  ولی اکنون ايوب شکايت می
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ديد چون خداوند راهش را با  ايوب جلو را نمی. به حرکت نيست
  . تاريکی پوشانيده بود

بست  ای که به بن هد که فرزندانش در جاده د گاهی خدا اجازه می
تجربه نند به کدام سو برگردند، تاريکی را اد میرسد و در جايی که ن می
، منتظر خداوند باشيد تا در زمان خودش راه وقتی اين اتفاق افتاد. کنند

سعی نکنيد که برای خود نور بسازيد يا ازديگران . شما را روشن سازد
کيست : "از نصيحت حکيمانه اشعيای نبی پيروی کنيد. نور قرض کنيد

 در هشنود؟ هر ک د و آواز بنده او را میترس از شما که از خداوند می
ظلمت ساکن باشد و روشنايی ندارد، او به اسم يهوه تو کل نمايد و به 

  ).١٠: ۵٠اشعيا " (خدای خويش اعتماد بکند

 هرگز به آنچه یدر تاريک: "گفت  هميشه می٧"باب جونز"دکتر 
ت  در حقيق ".خداوند در روشنايی به شما تعليم داده است، شک نکنيد

دهد در تاريکی مفهوم بيشتری  آنچه خدا به ما در روشنايی تعليم می
  .يابد می

برکات گنجهای تاريکی چقدر توصيف : "گويد  می٨"آزوالد چمبرز"
آن روزهای آفتابی و با شکوه و آزادی و روشنايی نيست ! ناپذير است

گذارد، بلکه  که تأثير هميشگی و مؤثر خود را بر جان ما باقی می
ی روح که در زير سايه دست خداوند، در پوشش شکاف صخره شبها

ای  دهد که جلوه ظلمت در سرزمينی خسته و وامانده، خداوند اجازه می
  ".از جالل و شکوهش از جلوی ديدگان ما عبور نمايد

اهی مخلوع ببيند رنجهای ايوب باعث شد که او خود را چون پادش
  پيش آيد، ايوب درل از اينکه مصائب برايشقب. ٩٩: ١٩ايوب (

: ١( مرد مشرق زمين بود سرزمين عوص مردی بزرگ و بزرگترين

                                                 
 Bob Jones, Sr. (1883-1968) 7مبشر و رئيس دانشگاه آمريکايی  

8  Oswald Chambers (1874-1917) نويسنده مسيحی انگليسی   
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؛ ولی اکنون تمام  آن احترام و اقتدارش از دست رفته )٢۵-١: ٢٩ و ٣
چه . ترين شده بود ترين شخصيت، پست بود و او به جای بلند مرتبه

  ! حقارتی

ران تصوير پنجمی که ايوب ترسيم کرد مربوط به يک ساختمان وي
آن ساختمان ممکن است يک ديوار يا بنائی باشد ). ١٠: ١٩(شده است 

ای به جا گذاشته  خدا به آن يورش برده و از آن خرابه" لشگريان"که 
شايد ايوب به عقب برگشته و کسب خانواده خود را به ياد . باشند
به هر صورت آنچه . کرد آورد؛ يا شايد او به تن نزار خود فکر می می

بلدد درباره . فايده و ويران شده بود نيرومند و مفيد بود اکنون بیزمانی 
و ايوب ) ١۵: ١٨(ای که سرنگون شده است سخن گفته بود  خيمه

  . کرد معنای آن را درک می

در تصوير ششم، ايوب از مثال درختی که از ريشه کنده شده باشد 
ميد ايوب از درخت به عنوان تصويری از ا). ١٠: ١٩(استفاده کرد 

، اما اکنون او آن را چون نمادی از اميد بر )٧: ١۴(استفاده کرده بود 
گويد   ايوب درباره درختی سخن می١۴ولی در باب . بيند باد رفته می

. که بريده شده بود، در حاليکه اينجا آن درخت از ريشه کنده شده است
  . درخت بدون ريشه قادر به ادامه حيات نيست

 کند از يک شهر محاصره شده ب ترسيم میآخرين تصويری که ايو
و ) ٢۴: ١٣(خدا به ايوب اعالن جنگ داده است ). ١٢-١١: ١٩(است 

لشگريان خدا به ايوب حمله کرده و . کند با او مثل يک دشمن رفتار می
تصورش را بکنيد . اند او را برای مدت طوالنی سخت محاصره نموده
آرايی کرده  ادر صفکه يک لشگر بزرگ برای حمله کردن به يک چ

تواند درک نمايد که چرا خدا آن همه درد و رنج  بازهم ايوب نمی. است
چرا بايد برای از بين بردن يک خيمه از بمب . به جانش فرستاده است

  اتم استفاده شود؟
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ايوب شرح داد که چگونه درد و رنج  ).٢٢-١٣: ١٩ايوب (انزوا 
 بايد آگاه باشيم که درد شديد .او بر روابطش با مردم تأثير گذاشته است
 از مردم و اوضاع اطرافش دو طوالنی باعث انزوای شخص دردمن

 کشند، ممکن است از ديگران کناره وقتی مردم واقعًا درد می. شود می
جويی کنند و چنان وانمود کنند که ديگران در حقيقت دردشان را 

دوستان و حتی ايوب خود را نسبت به بازماندگان خانواده، . فهمند نمی
  .کرد نوکران خود بيگانه حس می

ولی دراين احساس بيگانگی چيزی فراتر از درد ايوب وجود 
او اکنون ورشکسته و بيمار شده بود، او بر توده زباله شهر . نداشت

. خواست جزء آشنايان وی محسوب شود کرد و هيچکس نمی زندگی می
ناهکار محکوم است که عالوه مردم متقاعد شده بودند که ايوب يک گ به

شود، پس چرا با او دوستی کنند؟ ظاهر ايوب  از طرف خدا تنبيه می
با او چنان رفتار . خواستند بر او بنگرند نفرت انگيز بود و مردم نمی

شد که گويی يک جزامی و شخص مطرودی است که نه خانواده او  می
  .خواهد و نه دوستان را می

اوند ما اين بود که او در کنار يکی از داليل دلسوزی و ترحم خد
غذا " خراجگيران و گناهکاران" او با .گرفت مطرودين جامعه قرار می

: ٨متی (گذاشت  ها دست می ، او بر جذامی)١٣-٩: ٩متی (خورد  می
و حتی ) ۵٠-٣۶: ٧لوقا (کرد  و از زنان بدکاره هديه قبول می) ۴-١

عيسی معنای ). ٣٣- ٣٢: ٢٢اوقا (در ميان دو جنايتکار جان سپرد 
وار بودن و نزد مردمان مردود و صاحب غمها و رنج ديده خ"واقعی 
چقدر مهم است که ما شاگردان او نيز همان . دانست را می" بودن

شناسيم و دوستشان  با مردمانی که می. دلسوزی و ترحم را داشته باشيم
 توانيم در آزمايشهايشان همدردی کنيم، ولی داريم به آسانی می می
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معموًال بيچارگان و فقرا و اشخاص فراموش شده را که دچار درد 
  . گيريم هستند، ناديده می

با پوست دندانهای خود : "گويد  که می٢٠: ١٩گفته ايوب در 
با "گويند  مردم معموًال می. المثل معروفی است ضرب" ام خالصی يافته
 سالم به در ه به سختی جانبه اين معنا ک" هايم خالصی يافتمپوست دندان

داشت به چه ضخامتی  اگر روی دندانهای ما پوستی وجود می(بردم 
و " بوسيله"به کار رفته نه " با"اما در زبان عبری کلمه ) بود؟

  .مترجمين بر سر معنای آن اختالف نظر دارند

به قدری : "اند که مقصود ايوب اين بود که ها اظهار داشته بعضی
گويند  ديگران می" .دانم باقی مانده استام که فقط لثه دن تحليل رفته

اگر روی دندانم پوستی وجود داشت، من به : "منظور او اين بود که
يا اينکه " ام اندازه نزديکی آن پوست به دندان، به مرگ نزديک شده

بدنم به قدری تحليل رفته است که تنها چيزی که برايم باقی مانده است "
  مقصود ايوب هر).کرد  او مبالغه میالبته" (باشد پوست دندانهايم می

دهد که زنده  چه که باشد، اين تصوير يک چيز را به روشنی نشان می
  .ماندن ايوب يک معجزه بود

ايوب اين بخش از دفاعيه خود را با درخواست ترحم و دلسوزی از 
خدا عليه او بود، ). ١۴: ۶، ٢٢-٢١آيات (سوی دوستان خاتمه داد 

 را رها کرده بودند و آنچه برايش باقی مانده بود خانواده و دوستان او
سه دوست بودند و آنان نيز به مانند جانوران وحشی که به دنبال شکار 

توانستند دست بردارند و سعی  آيا آنان نمی. کردند خود باشند تعقيبش می
  ينقدر سنگدل بودند؟ اکنند کمکش کنند؟ چرا

  

واست سخنانش خ  چرا ايوب می).٢٩-٢٣: ١٩ايوب (بصيرت 
 که پيش از اينکه خداوند او را کرد برای هميشه ثبت گردد؟ او گمان می
خواست مردم به خاطرآورند که  تبرئه کند خواهد مرد، بنابراين می
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يادگار : "بلدد به او هشدار داده بود. چگونه رنج کشيده و چه گفته است
واست سند خ ، بنابراين ايوب می)١٧: ١٨" (شود او از زمين نابود می

  . او بر جای بماند

انگيز و دردناکش را در  در اينجا ايوب يکی ديگر از اظهارات غم
بسيار جالب است که هچگونه ايوب از عمق . زند اين کتاب کنار می

. کند رسد و مجددًا به اعماق نااميدی سقوط می نااميدی به اوج ايمان می
. ای دارند  چنين تجربهغالبًا کسانی که از درد و رنج شديد در عذابند،

ای از نور درخشيدن آغاز  مان تاريک و طوفانی، ناگهان اشعهدر آس
  .گردد کند، سپس بار ديگر طوفان باز می می

گويند، بسيار کم هستند کسانی  رغم آنچه بعضی از واعظين می علی
که به هنگام بروز درد و آزمايش بتوانند ايمان و جرأت خود را در 

که زمانی بزرگترين واعظ " جان هنر جاوت. " کننددرجات باال حفظ
: شد، به يکی از دوستانش چنين نوشت دنيای انگليسی زبان محسوب می

رسد  چنين به نظر می. اميدوارم که فکر نکنی من خيلی مقدس هستم"
کنی من در زندگيم فراز و نشيبی ندارم و پيوسته از يک  که تو فکر می

وقفه  روحانی و شادی و تعادل فکری بیحالت يکنواخت و اوج موفقيت 
شوم و همه چيز  من اغلب کامًال خرد می! ابدًا چنين نيست. برخوردارم

  ".گردد در نظرم بسيار تيره و تار می

کند که حتی اگر   ايوب ابراز اطمينان می٢٧-٢۵: ١٩در باب 
. ای دارد که روزی بر دنيا داوری خواهد کرد بميرد، هنوز نجات دهنده

ه بر اين، ايوب تأييد کرد که انتظار دارد که زنده شود و منجی عالو
دانم که بعد از اين پوست من تلف شود، بدون  و من می! " خود را ببيند

اين تأييدی بر رستاخيز بدن ). ٢۶آيه " (جسدم نيز خدا را خواهم ديد
  . انسان بود
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ترجمه شده است، به " نجات دهنده "٢۵کلمه عبری که در آيه 
او خويشاوند . باشد ای اشاره دارد که از خويشاوندان می يی دهندهرها

: ١٩تثنيه (نزديک بود که اجازه داشت انتقام خون برادرش را بگيرد 
توانست ملک برادر را بازخريد کرده و به صاحبش  ، او می)١٢-۶

توانست برادر خود را از  ، او می)٢۴-٢٣: ٢۵الويان (مسترد دارد 
ای که خويشاوندی  نجات دهنده). ٢۵: ٢۵الويان (بردگی آزاد کند 

داشت، حق داشت به نمايندگی از طرف خويشاوندش که مورد تعدی 
در کتاب روت ). ١١-١٠: ٢٣امثال (واقع شده بود به دادگاه برود 
ای بود که حاضر و قادر بود روت را  بوعز آن خويشاوند رهاننده

  .ازه فراهم کندبرهاند و در سرزمين جديد برايش يک زندگی ت

و وکيلی ) ٣۴-٣٣: ٩ايوب (قبًال ايوب درباره نيازش به يک شفيع 
: رود او اکنون يک قدم فراتر می). ١٩: ١۶(در آسمان سخن گفته بود 

گناهی وی را اثبات خواهد کرد و  اش بی رسد که نجات دهنده روزی می
بگيريد وقتی اين واقعيت را در نظر ! ايوب در آنجا شاهد آن خواهد بود

که در زمان ايوب، خداوند هنوز درباره زندگی آينده کم مکاشفه داده 
بود، اين کلمات حاکی از گواهی ايمان بزرگی است و نيز زمانی که به 
آن دلسرديهايی که دوستان ايوب به خوردش داده بودند و به درد و رنج 

  کنيم، گواهی ايوب به مراتب واالتر به  خودش فکر می

  .آيد نظر می

. بديهی است که اين خويش نجات دهنده کسی جز عيسی مسيح نيست
او طبيعت انسان را بر خود گرفت تا بتواند به وسيله آن خدا را به ما 

کنيم، تجربه کند و برای  مکشوف سازد، آنچه را که ما تجربه می
سپس به آسمان بازگردد تا در پيشگاه پدر آسمانی . گناهان ما جان دهد

يک روز . خواهد و قدرت دارد که نجات بدهد او می. شودما شفيع ما 
او از قوم خود . او روی زمين خواهد ايستاد و داوری خواهد کرد
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ايوب سخنانش را با يک هشدار به دوستان منتقدش . حمايت خواهد نمود
آنها نيزدر پيشگاه تخت داوری خداوند ): ٢٩-٢٨: ١٩(پايان داد 

آنها به ايوب تهمت گناه . ه آماده شوندخواهند ايستاد، پس بهتر است ک
گفتند که خدا  زدند، ولی آيا آنها نيز خود گناهکار نبودند؟ آنها می می

کند، آيا خداوند آنها را نيز به  ايوب را به خاطر گناهانش داوری می
يک روز بايد برای طرز خاطر گناهانشان داوری نخواهد کرد؟ 

اند در مقابل خدا جوابگو باشند،  صحبتی که با ايوب و درباره او داشته
سخنان ايوب ما را به ياد نصيحت . پس بهتر است که به هوش باشند

 و نيز به ياد هشدار خداوندمان ١٣-١٠: ١۴پولس رسول در روميان 
  .اندازد  می۵-١: ٧در انجيل متی 

آن کس حق دارد انتقاد کند که قلبش : "آبراهام لينکن چنين گفته است
  ".دن باشدآماده کمک کر

  آيا شما واجد اين شرايط هستيد؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 



  فصل هفتم

  اهميت ديدگاه درست
  ٢١-٢٠ايوب 

 
توانيم به يک شخص دردمند بکنيم  بهترين کمکی که ما می"

اين نيست که بار را از روی دوشش برداريم، بلکه کاری کنيم که 
  ".را تحمل نمايدبزرگترين نيرويش به کار افتد تا بتواند آن بار 

  فيليپس بروکس
 

ای  صوفر اکنون منتظر نوبت ايستاده تا سخن بگويد، ولی چيز تازه
خداوند شخص شرير را : همان داستان قديمی است. برای گفتن ندارد

. اش را با خدا درست کند کند، بنابراين بهتر است ايوب رابطه تنبيه می
دی شريران اندک شا: "گويد  است که می۵: ٢٠موضوع کليدی آيه 

قبًال اين موضوع توسط بلدد " .ای زمانی است و خوشی رياکاران لحظه
: ١۵واليفاز در باب ) ١٨، ١٩-١١: ٨(مورد بحث قرار گرفته بود 

ولی صوفر به قدری از آخرين اظهارات ايوب ناراحت شده . ٣۵-٢٠
  . کرد بايد سخن بگويد بود که احساس می

ام  اينکه تو را گناهکار خواندهمرا به دليل : "گويد صوفر می
، ٣: ٢٠" (دانم چگونه جواب تو را بدهم کنی ولی من می سرزنش می

کرد ايوب به او توهين کرده است،  صوفر احساس می). تفسيری
  .بنابراين تصميم گرفت از خود دفاع کند
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  )٢٩-۴: ٢٠ايوب ( سرنوشت هولناک اشخاص شرير -١
ند که سرنوشت اشخاص شرير آورد تا ثابت ک صوفر سه دليل می

، خوشی آنان زود )١١-۴: ٢٠ايوب (عمر آنان کوتاه : هولناک است
  ).٢٩-٢٠آيات (و مرگشان دردناک است ) ١٩-١٢آيات (گذر 

  

دارد که از   صوفر اعالم می).١١-۴ : ٢٠(عمرشان کوتاه است 
دانيم   ما نمی.ابتدای تاريخ بشر خوشی افراد شرير کوتاه مدت بوده است

ين اطالعات را از کجا آورده بود چون خدا قبل از فرستادن طوفان ا
و به کنعانيان شرير قبل از ) ٣: ۶پيدايش ( سال صبر کرد ١٢٠مدت 

-١٣: ١۵پيدايش (اينکه آنان را داوری کند اقًال چهار قرن فرصت داد 
١۶.(  

اند، از   بدی انديشيدههمقدس درباره مسأل اکثر کسانی که در کتاب
 شريران از ديگری به آن نگاه کردند و آن ديدگاه اين است کهديدگاه 

برند در حاليکه پارسايان رنج   لذت میعمر طوالنی و بدون رنج
. )۴-١: ١٢ و ارميا ٧٣ و ٣٧مزمور (ميرند  کشند و در جوانی می می

گرفت تا عقيده خود را  میصوفر عمدًا مقدار زيادی از حقايق را ناديده 
  . ثابت کند

چه در موفقيت خود باالتر رود،  ر صوفر، شخص شرير هربه نظ
وقتی . تر سقوط خواهد کرد هنگامی که داوريش برسد همانقدر پايين

سرنگون شود مثل فضله خود دور انداخته خواهد شد و مردم خواهند 
و او مثل خوابی از ياد خواهد ) ٧-۶: ٢٠ايوب " (او کجاست؟"پرسيد 

  ).٨آيه (آيد  ه خاطر نمیرفت و مانند رؤيايی است که ب

نه تنها شخصی شرير خود و نامش محو خواهد شد، بلکه تمام 
بعد از فوتش تمام حقايق مربوط به . ثروتش بر باد خواهد رفت

گناهانش بر مال خواهد شدو فرزندانش بايد از ارث وی آنچه را که او 
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در "پدرشان به هنگام مرگ . از مردم ربوده بود بازپرداخت کنند
جانش در قبر خوابيده  اما اکنون جسد بی) ١١آيه (بود " فوان جوانیعن

بنا به عقيده صوفر، اشخاص شرير در جوانی و زمانی که اصًال . است
  .ميرند انتظارش را ندارند می

وقتی تاريخچه اشخاص دنيوی و ايماندار را ورق بزنيد، مالحظه 
ص شرير و خواهيد کرد که قوانين سفت و سختی بر زمان فوت اشخا

اصی که به قوانين خبه طور کلی اش. کند يا ايماندار حکمفرمايی نمی
اعتنا هستند، در مقابل مشکالتی که ممکن است منجر به مرگ  خدا بی

بند و باری در امور جنسی و اعتياد به  بی. باشند  پذيرتر می شود آسيب
و شيوه ) شود که شامل دخانيات و مشروبات الکلی می(مواد مخدر 
ولی . نظم ممکن است موجبات کوتاهی عمر را فراهم سازد زندگی بی
ست که چگونه جای تعجب ني. يست که چنين خواهد شدتضمينی ن

شايد اين فيض . رسند ايمان به سن کهولت نيز می بعضی از اشخاص بی
  . خداوند است که به آنان فرصت توبه و بازگشت را بدهد

گفت، بلکه از   سخن نمیآلود صوفر از عواقب يک زندگی گناه
صوفر و دو دوستش . داد داوری خداوند بر گناهکاران داد سخن می

يقين داشتند که ايوب مردی رياکار است و شيوه زاهدانه زندگيش 
اليفاز در سخنرانی دوم خود حتی . پوششی است برای گناهان مخفی او

: ٢٢باب  (برد است نام میمرتکب شده بعضی از گناهانی را که ايوب 
کند و مرگ يک  ولی خدا هميشه رياکاران را فوری داوری نمی)! ٩-۵

  . شخص جوان دليل بر اين نيست که او رياکار بوده است

 ٢٩ در سن ١"روبرت موری مک شين"کشيش معروف اسکاتلندی، 
 ٢۵ فقط ٢"ويليام واتينگ بوردن"مبشر انجيل آقای . سالگی فوت کرد

                                                 
Robert Murray McCheyn1 

William Whiting Bordrn (Borden of Yale) 2 
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 مبشر قديس ٣"ديويد برينرد"آقای . سال داشت وقتی در مصر درگذشت
کرد، وقتی مرگ به  که در بين سرخپوستان آمريکايی خدمت می

به عقيده صوفر اين مردان .  سال داشت٢٩سراغش آمد که فقط 
   .بايست گناهکار بوده باشند که خداوند اينقدر زود آنها را از دنيا برد می

  

ا خوردن  صوفر غذ).١٩-١٢: ٢٠ايوب (خوشی آنان موقتی است 
. را به عنوان تصويری اساسی در سخنان خود به کار برده است

برد که مردم از غذا لذت  ر به همانگونه از گناه لذت میيشخص شر
اش  دارند تا از مزه برند و قبل از بلعيدن، آن را در دهان نگه می می

 توانند آن را  برند که نمی در واقع آنان از گناه چنان لذت می. لذت ببرند
اما باالخره همان غذای لذيذ در دهانشان، دستگاه گوارش ! قورت دهند

شوند و همه را  کند، به طوری که مريض می آنان را مسموم می
برند متوجه نيستند که يک  در حاليکه از گناه لذت می. کنند استفراغ می

به عبارت ديگر . افعی سمی آنان را نيش زده و محکوم به مرگ هستند
 واحد لذت و مجازات را به همراه دارد و کسی که يکی را گناه در آن

عبرانيان (لذت گناه موقتی است . خواهد آن ديگر را هم بايد بپذيرد می
٢: ١١۵.(  

مرد شرير نه تنها : ولی داوری خدا شامل خيلی بيشتر از اينهاست
ای  شود، از برکات زندگی روزانه هم بهره از گناهان خود مريض می

را " جويبارها و نهرهای شير وشهد"او ). ١٧: ٢٠وب اي(برد  نمی
جاری " شير و شهد"سرزمين کنعان مملکتی بود که در آن . نخواهد ديد

شير و عسل غذای اساسی بود نه ). ٢۴: ٢٠ و الويان ٨: ٣خروج (بود 
العاده؛ و سرزمينی که در آن شير و عسل جاری  غذای تجملی و فوق

ولی شخص . کند  خود را تأمين میخيز بوده و ساکنان حاصلباشد 

                                                 
David Brainerd3  
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شرير حس چشايی خود را در مقابل خوراک اصلی از دست داده و 
لذت گناه باعث شده است که او . کند ديگر هيچ چيز او را سير نمی

  . نتواند از برکات اساسی زندگی لذت ببرد

با بکار بردن تصويری از غذا خوردن، صوفر دو نکته را ذکر 
کند به طوری که ميل  بلعد مريضش می  شرير میآنچه مرد: نمايد می

 او نکته ١٩-١٨: ٢٠در باب . گيرد چيزهای خوب زندگی را از او می
گويد مرد شرير چيزهايی را که به وسيله  سومی را نيز ذکر نموده می

کار و زحمت به دست آورده از گلويش پايين نخواهد رفت چون او 
رده، آن ثروت او را ارضا ثروتش را از راه گناه کردن به دست آو

  .نخواهد کرد

اين مطلب يقينًا در زندگی بسياری از مردمی که مسيح را رد کرده 
. اند منعکس شده است آلود کرده و زندگی خود را وقف خوشيهای گناه

گردند و هر قدر به  ، بيشتر حريص می روی کنند آنان هر قدر زياده
هر چه کمتر . ند بردارضای هوس خود بپردازند، لذت کمتری خواه

ه در گذشته برده لذت ببرند، بيشتر بايد مرتکب گناه شوند تا به لذتی ک
چه بيشتر گناه ورزيدند، خيلی بيشتر توانايی لذت  بودند نائل شوند و هر

به عبارتی ديگر آنان همه . برند بردن از هر چيزی را از بين می
ن ديگر قدرت قبلی فيوزهای خود را سوزانيده بودند و ماشين زندگيشا

  .انجام وظايف خود را ندارد

  

 حتی ثروت مرد ).٢٩-٢: ٢٠ايوب (مرگ آنان دردناک است 
ايوب (تواند به داد او برسد تا از مرگش جلوگيری کند  شرير هم نمی

مرد شرير در حاليکه مشغول لذت بردن از ). ۴٩ و مزمور ٢٠: ٢٠
 خدا بر سرش نازل باشد، پريشانی، مذلت و خشم آتشين ثروت خود می

). ٢٣: ٢٠ايوب (خدا ضربات خود را بر او خواهد بارانيد . خواهد شد
آيد و  کند بگريزد، اما خدا با شمشير به سراغش می مرد شرير سعی می
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با تيری که نوکش از مفرغ است به سوی وی تيراندازی خواهد کرد و 
  .تن او را سوراخ خواهد کرد

ايوب (زند  ود، مثل بلدد حرف میصوفر در اين مرحله از سخنان خ
کند از داوری خدا  دهد که مرد شرير چگونه سعی می او شرح می). ١٨

کنند وآتش دور و  ولی پيکانها در تاريکی به او برخورد می. فرار کند
سپس سيالب او را احاطه کرده و همه چيز را نابود . ريزد برش می

را کشان کشان به دادگاه مرد شرير : تازه اين پايان کار نيست. کند می
دهند و او را  برند و در آنجا آسمان و زمين به ضدش گواهی می می

  ).٢٧: ٢٠ايوب (يابند  مقصر می

 

  )٣۴-١: ٢١ايوب ( پايان واقعی مرد شرير -٢
: ٢١(بعد از اينکه ايوب بار ديگر تقاضای تفاهم و دلسوزی نمود 

ايوب گفت . رد کردبه اظهارات صوفر پاسخ داد و همه آنها را ) ۶-١
و ) ١۶-٧آيات (که به نظر او مرد شرير ظاهرًا عمر طوالنی دارد 

و فرقی بين مرگ شخص ) ٢١-١٧آيات (شود  غالبًا گرفتار باليا نمی
ايوب سخنرانی صوفر را ). ٣۴-٢٢آيات (شرير و ساير مردمان نيست 

  .  کردتکه تکهنکته به نکته پاسخ داد و آن را 

خواهد  وب توجه کنيد که چگونه از دوستانش میاول به درخواست اي
بشنويد، کالم مرا ". که آنان سعی کنند بفهمند او چه احساسی دارد

فيلسوف يونانی گفته " زنون). "٢آيه " (بشنويد، و اين، تسلی شما باشد
علت اينکه ما دارای دو گوش و تنها يک دهان هستيم اين است : "است

کردند  دوستان ايوب فکر می" .ف بزنيمکه بيشتر گوش کنيم و کمتر حر
گويد که  که سخنانش موجب تشويق ايوب خواهد شد ولی او می

  ).٣: ١٣(شد  سکوتشان بيشتر موجب تشويق وی می
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. ايوب خاطرنشان کرد که شکايتش نه از مردم بلکه از خداست
ها  مردم او را گرفتار مصيبت نکرده بودند و آنها قادر نبودند مصيبت

کرد، دليلش اين بود که خدا  تابی می اگر او بی. ندگيش رفع کنندرا از ز
کرد،  هر قدر خدا بيشتر صبر می). ٣آيه (به او پاسخ نداده بود 
به من نگاه کنيد و از تعجب : "گفت او می. شد وضعيت ايوب بدتر می

  ).۵: ٢١" (دست روی دهان بگذاريد و سکوت نماييد

ه بگويد، عمق وجودش به کرد که چ در حاليکه ايوب تفکر می
کرد، زيرا اينها  اين سخنان را او سرسری بيان نمی). ۶آيه (حرکت آمد 

اگر دوستان ايوب به جای . مربوط به حقايق اساسی حيات و مرگ بود
ديدند و سخنان ديگری بيان  او بودند، آنان چيزها را طور ديگر می

  . کردند می

  

 بر ).١۶-٧: ٢١ب ايو(ممکن است عمر شريران طوالنی باشد 
چرا شريران به زندگی : "، ايوب گفت)۵: ٢٠(عکس گفتار صوفر 

). ١٢-١١ و ٩-٨آيات (شوند  دهند و بسيار نيرومند می خود ادامه می
هايشان در امان است  فرزندان و خانه:  آنان از هر طرف امنيت دارند

، عمر )١٠آيه (، کار و کسبشان در امان است )١٢-١١ و ٩-٨آيات (
آنها همچنين اوالد ). ١٣آيه (برند  والنی دارند و از رفاه خود لذت میط

. برند مند شده و از آن لذت می زيادی دارند که از ثروت خانوادگی بهره
شوند  نمیآنها گرفتار درد طوالنی . مرگ اشخاص شرير ناگهانی است

ولی وضعيت ايوب کامًال مخالف اينها . نمايند و آرزوی رهايی نيز نمی
اش نابود شده، ثروتش از دست رفته بود و او در حاليکه  خانواده: بود

  .کشيد در انتظار مرگ نشسته بود، شديدًا درد می

انگيزترين نکته در مورد شريران اين است که با اينکه خدا را از  غم
آنها ). ١۵-١۴آيات (شوند  گذارند، کامياب می زندگی خود کنار می

: گويند اشته باشند، در حقيقت آنان به او میخواهند کاری با خدا د نمی
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آنها از دعا کردن به درگاه خدا و " .از ما دور شو و ما را تنها بگذار"
فلسفه . ورزند اطاعت از او يا نسبت دادن موفقيت خود به او امتناع می

خدايی  بی"شايد نامش را . زندگی اکثر مردمان گمراه امروز همين است
خدا در فکر آنان جايی ).  را مالحظه کنيد١٠ر مزمو(بخوانيد " عملی

آنها خودکفا ). ١٧-١٣: ۴يعقوب (هايشان به دور است  ندارد و از نقشه
دهند و آن را مطابق ميل خود  خواهد انجام می چه دلشان می بوده و هر
 عيسی درباره چنين شخصی ٢١-١٣: ١٢در انجيل لوقا . دهند انجام می

  .سخن گفته است

او حتی . داشت بگويد فلسفه زندگی وی چنين نيستايوب شتاب 
: ٢١ايوب (خواست با چنين افراد شريری سر و کار داشته باشد  نمی
دهند، اما  مردان شرير کسب ثروت را به توانايی خو نسبت می). ١۶

پس چگونه سه ).٢١: ١(ايوب اقرار کرد که همه چيز از خداست 
  پنداشتند؟ دوست ايوب او را در زمره مردان شرير می

قبل از اينکه به نکته دوم ايوب بپردازيم، ما بايد با واقعيت ناراحت 
ای روبرو شويم و آن اينکه بسيارند افرادی که خود را مسيحی  کننده
پسندند و  دانند ولی طرز زندگی ثروتمندان و افراد سرشناس را می می

ف تعري" کنت شفين"آقای دکتر . برند حتی نسبت به آنان رشک می
 دکر ز جايی ديدن میکند که کشيشی به اتفاق يکی از شماسان خود ا می

چمن آن به دقت آراسته شده و . و به خانه مجللی در حومه شهر رسيدند
به عالوه آن کشيش و . قيمتی در جلوی آن پارک شده بود اتومبيل گران

خانه به راحتی روی مبل نشسته و  شماس از پنجره ديدند که صاحب
همه چيز حاکی از وفور نعمت در آن . ماشای تلويزيون استمشغول ت
ما چه نوع خبر خوشی : "شماس رو به کشيش کرد و پرسيد. خانه بود
  "؟توانيم به اين شخص برسانيم را می
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در طی مدتی بيش از چهل سال خدمتم بارها مراسم عقد بسياری از 
های آنها  ام و شاهد آغاز زندگی زوجهای جوان مسيحی را انجام داده

های خود  ديدم زوجهای جوان اولويت شدم وقتی می چقدر شاد می. ام بوده
مقاومت کرده و " همرنگ جماعت شدن"راتشخيص داده و با وسوسه 

ها بينش  متأسفانه بعضی. کنند از وقف زندگی به ماديات پرهيز می
اند و به خدا  روحانی خود را از دست داده و در اين دنيا موفق شده

  . اند گونه اعتباری نداده هيچ

  

 بلدد با ).٢١-١٧: ٢١ايوب (بينند؟  آيا افراد شرير غالبًا بال نمی
اما ايوب " .بلی، چراغ مردان شرير خاموش خواهد شد: "تأکيد گفت

 شما چند بار علنًا خشم خداوند را که "چند بار اين اتفاق افتاد؟: "سيدپر
مثل سفال پيش روی باد "ايد؟  خدا ابراز شده ديده عليه مردمان بی

  ).١٨: ٢١" (کند شوند و مثل کاه که گردباد پراکنده می می

رسد که افراد شرير دراين دنيا در امنيت به سر  چنين به نظر می
ولی در اين مورد (برند  برند در حاليکه افراد درستکار رنج می می

  ). را مالحظه کنيد٧٣مزمور 

ند، فرزندان آنها را داوری اما حتی اگر خدا شريران را داوری نک
صوفر درباره اين نکته بحث کرده بود ). ١٩: ٢١ايوب (خواهد کرد 

بديهی است که اين هر ). ۴: ۵(و اليفاز نيز چنين کرده بود ) ١٠: ٢٠(
دو روی سخنشان با ايوب بود که همه فرزندان خود را از دست داده 

گر کسی در گناه ا"، "اين چه نوع داوری است: "ولی ايوب پرسيد. بود
بعد از مردن ديگر . کند بگذار به خاطر گناهش زجر بکشد زندگی می

اش چه  چه لزومی دارد برای اين غصه بخورد که بر سر خانواده
خواهد آمد؟ در عالم مردگان او هرگز نخواهد دانست که روی زمين 

  ".گذرد چه می
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ان و يا گويد که پدران به خاطر گناه فرزند مقدس به وضوح می کتاب
، ٣٠-٢٩: ٣١ارميا (شوند  فرزندان به خاطر گناه پدران مجازات نمی

شکی نيست که والدين ممکن است به خاطر گناهان ). ١: ١٨حزقيال 
فرزندان خود بسيار رنج ببرند و فرزندان از عواقب گناهان والدين 

اينکه ). ١۶: ٢۴تثنيه (رنج ببرند، اما داوری خدا هميشه عادالنه است 
داشتند که گناهان ايوب باعث شده بود که  دوست ايوب اظهار میسه 

  . فرزندان بميرند، قضاوتی ناعادالنه بود

صوفر گفته بود که زندگی يک مرد شرير کوتاه است ولی ايوب 
ر غالبًا عمر يعقيده او را رد کرده و تأکيد نموده بود که مردمان شر

ر يشيهای مردمان شرصوفر اظهار داشته بود که خو. کنند طوالنی می
شود، اما ايوب  موقتی است زيرا داوری خدا به ناگاه بر آنان نازل می

اکنون ايوب سومين بحث " ايد؟ چند بار اين را در عمل ديده: "پرسيد
  .دهد صوفر را مبنی بر اينکه مرگ افراد شرير دردناک است پاسخ می

. )٣۴-٢٢: ٢١ايوب (ميرند  افراد شرير مانند ساير مردم می
مرگ برای همه .  کنند روزهای زندگی خود را در بدبختی سر می

يا " مرگ نوزاد"در حقيقت بايد بگوييم، چيزی به نام . يکسان است
وجود ندارد، چون مرگ " مرگ غير منتظره"يا " انگيز مرگ غم"

همان مرگ است و مهم نيست که چطور و چه وقت به سراغ افراد 
ايمان هم  ميرد و بی ميرد، ايماندار می ير میميرد، فق ثروتمند می. آيد می
خوابند و کرمها ايشان را  اينها با هم در خاک می"ميرد و  می
اينجا ايوب در مورد جنبه جسمانی مرگ  البته ).٢۶آيه " (پوشاند می

وقتی مرگ به سرغ اشخاص بيايد . کند نه جنبه روحانی آن صحبت می
ايمان فرق بسياری وجود  ندار و بیمسلم است که در دنيای آينده بين ايما

  ).٢٧: ٩عبرانيان (خواهد داشت 
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بسياری از مردمان از جمله مسيحيان ايماندار از سخن گفتن درباره 
آنان بيمه درمانی . ورزند مرگ و به خصوص مرگ خودشان امتناع می

دهند طوری رفتار کنند که گويا  و بيمه عمر دارند ولی ترجيح می
 جامعه شناس چنين نوشته" ارنست بکر"آقای . مرگی در کار نيست

  :است

هيچ چيز ديگر به اندازه مرگ و ترس آن، انسان و حيوان را "
مرگ محرک اصلی فعاليت بشر است، فعاليتی که به . ترساند نمی

گيرد و به نحوی  بار بودن مرگ صورت می منظور اجتناب از مصيبت
  ."انکار مرگ به عنوان سرنوشت نهايی انسان است

: ٢١ايوب " (دانم من افکار شما را می: "ايوب به دوستانش گفت
او متوجه بود که سخنانش آنها را قانع نکرده است و دقيقًا ). ٢٧
عينًا همان چيزهايی را . دانست بعد از کالمش آنها چه خواهند گفت می

کند   دو تا از اظهارات آنها را تکرار می٢٨در آيه .  که قبًال گفته بودند
ولی او انتظار ) ٢٩-٢٠: ٢٠ و ٢١-١٣: ١٨(يب کرده بود  قبًال تکذکه

ايوب از دوستانش پرسيد که . داشت باز هم سخنان مشابهی را بشنود
آيا هرگز موضوع را در جاهای ديگر به غير از مملکت خودشان 

اگر ديد شما به اندازه : "نوشته است" دوروتی سايرز. "اند بررسی کرده
" . چيزی در دنيا نيست که نتوانيد آن را ثابت کنيدکافی محدود باشد،

ای سؤال  آيا هرگز از شخص دنيا ديده: "ايوب از دوستانش پرسيد
، معموًال ديدشان کنند سفر میکه اشخاصی ). ٢٩: ٢١" (ايد؟ کرده

سه دوست . باشند محدود نبوده و صاحب تجربيات وسيعی از دنيا می
 بود ديد محدودی داشته باشند ايوب با وجود تمام حکمت خود، ممکن

اگر . زيرا نديده بودند که در جاهای ديگر دنيا زندگی چگونه است
کردند، آنگاه متوجه  دوستان ايوب از مردمان دنيا ديده سؤال می
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رسد که مردمان شرير  شدند که در همه جای دنيا چنين به نظر می می
  .تندشود مصون هس مردان نازل می از مصائبی که بر سر نيک

سپس ايوب اين سؤالهای بسيار خصوصی را از دوستان خود کرد، 
او گفت که اگر شما معتقديد که مردمان شرير در خطر مرگ زودرس 

ايد؟ آيا تاکنون آنها را سرزنش  قرار دارند، آيا هرگز به آنان هشدار داده
خير ما : "دادند اگر دوستانش پاسخ می).  را ببينيد٣١آيه (ايد؟  کرده
ايوب " ايم شان سخن نگفته ز با مردمان شرير در مورد آيندههرگ
توانست بگويد که پس چرا شما به يک مرد درستکار در مورد  می
  کنيد؟ دهيد؟ چرا ضد و نقيض رفتار می اش هشدار می آينده

 به اطالع دوستان ٣١: ٢١ايوب در سخنان پايانی خود در باب 
معنی بود و  آنان بيهوده و بیتسلی . رسانيد که به آنان اعتماد ندارد

در زبان اصلی عبری به " کذب"کلمه . جوابهايشان دروغ محض
" آميز يک تخلف عمدی از قانون خدا و يک عمل خيانت"معنای 

وقتی سه دوست ايوب به وی . ترجمه شده است" خطا"باشد و غالبًا  می
ور شدند، آنها به ضد خدا حمله کرده و نسبت به او خطا  حمله
  . کردند به جای کمک کردن به ايوب آنان او را گمراه می. ورزيدند می

خداوندا امروز مرا : "کند دوستی دارم که هر روز چنين دعا می
  ".تر نسازم کمک کن تا بار کسی را سنگين

  !جای بسی تأسف است که بلدد و صوفر و اليفاز چنين دعا نکردند

  !نيمشايد الزم باشد همه ما چنين دعايی را شروع ک

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ميان پرده
  

خواهيد مشوق مردمان دردمند باشيد، سعی کنيد چيزها  اگر شما می
با فروتنی قبول کنيد که امکان بودن نظريات ديگر . را از ديد آنها ببينيد

. دوستان ايوب از زندگی تجربه محدودی کسب نموده بودند. هم هست
بودند و حاضر ولی آنان به پنداشتهای اصولی خود سخت چسبيده 

سياستمدار انقالبی " آليور کرامول. "نبودند از ان دست بردارند
به : "انگليسی خطاب به اشخاصی که با وی توافق نداشتند چنين نوشت

کنم بپذيريد که ممکن  خاطر لطف و رحمت مسيح از شما استدعا می
  ".است در اشتباه باشيد

مردمی که : "شخصی آدمهای متعصب را چنين تعريف کرده است
 ."کنند دهند و موضوع را نيز عوض نمی توانند تغيير فکر نمی

 يک آن مرد فقط: "درباره کسی چنين گفته است" ساموئل جانسون"
  ."عقيده دارد و آن هم غلط است

توانيم درباره خداوند،  هميشه چيزهای جديدی وجود دارد که می
د خوب و شنونده بياييد شاگر. مقدس و مردم و زندگی ياد بگيريم کتاب

  !خوبی باشيم

  
  
  
  
  
  
  
  





  فصل هشتم

 نظم در دادگاه
  ٢۴-٢٢ايوب 

 
 نجات دهنده خدايی است که گاهی خود را  خدای اسرائيل،"

سازد، ولی هرگز خدايی نيست که غايب شود؛ گاهی در  مخفی می
گيرد ولی هيچگاه در فاصله دور قرار  تاريکی قرار می

  ".گيرد نمی
 ١متيو هنری

 
بايستی يک بحث تشويق آميزی بين دوستان باشد، تبديل به  میآنچه 

به جای اينکه اليفاز سعی کند تا . يک مباحثه خشمگين و دردناک گرديد
آرامش را حاکم سازد، او خود را در نقش دادستان قرار داده و بحث را 

 ايوب بر توده خاکستر نشسته بود و در حاليکه. به محاکمه تبديل نمود
گفتند، سه نفر بر ضد  داد که درباره وی دروغ می ی گوش میبه دوستان

بنا به گفته کتاب تلمود، زبان تهمت زننده سه . يک نفر متحد شده بودند
کشد، شخص تهمت زننده، شخص متهم و کسی را که به  نفر را می

از " عوص"بر باالی تلی از خاکستر در سرزمين . دهد تهمت گوش می
  !رسيد میهر سو بوی مرگ به مشام 

 

  )٣٠-١: ٢٢ايوب ( سه تهمت دروغين -١
اليفاز همچون هر وکيل مدافع کاردانی، ادعانامه خود را ترتيب داده 

جدی عليه ايوب تهيه او سه تهمت . و دستورش را کامًال آماده کرده بود
، او گناهان )١١-١: ٢٢(کرده بود مبنی بر اينکه ايوب گناهکار است 

                                                 
Matthew Henry (1662-1714) 1مقدس مفسر کتاب  
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و قبل از دريافت کمک از سوی ) ٢٠-١٢يات آ(کند  خود را پنهان می
  ).٣٠-٢١آيات (خداوند، بايد به گناهان خود اعتراف نمايد و توبه کند 

  

 اليفاز نتوانست از پرتاب کردن ).١١-١: ٢٢(ايوب گناهکار است 
آيا به سبب ترس . "آميز به سوی ايوب خودداری کند يک تير تيز طعنه

"  تو به محاکمه داخل خواهد شد؟نمايد؟ آيا با تو، تو را توبيخ می
کنند بلکه به خاطر  دادگاهها مردم را به خاطر درستکاری محاکمه نمی

نجا که خداوند بالهای وحشتناکی به جان بنابراين از آ! نتخلف از قانو
: گويد  می۵در آيه . ايوب فرستاده است، او بايد مقصر و گناهکار باشد

ولی اليفاز " انتها نی؟ و بیآيا شرارت تو عظيم نيست و عصيان ت"
: خواست برساند درک نکرد و مطلب اين بود مطلبی را که ايوب می

بايستی  چرا خدا مجازات را قبل از دستگيری من اجرا کرده، آيا نمی
کرد؟ اين کار اصًال  ادعانامه  را خوانده و آنگاه محاکمه را اجرا می

  . منصفانه نيست

ايوب ). ٣-١آيات (رور متهم کرد نخست اليفاز ايوب را به گناه غ
کرد که گويی سيرت و رفتارش برای خدا مهم بوده و  چنان رفتار می

گشت که  الهيات اليفاز دور خدايی می. باشد به نحوی سودبخش نيز می
  .از انسان دور بوده و داور جهان است و نه دوست گناهکاران

 دا ايوبولی سيرت و رفتار ايوب برای خدا اهميت داشت، زيرا خ
و دوستانش، هيچکدام از برد  میر را برای ساکت کردن شيطان به کا

نقشه خدا خبر نداشتند، ولی ايوب ايمان داشت که خدا در زندگيش در 
اضافه بر . حال انجام طرحی است و روزی او را حمايت خواهد کرد

اين سيرت و رفتار خداشناسان برای خدا اهميت دارد زيرا برای او يا 
، ۵: ١١، عبرانيان ١: ۴اول تسالونيکيان (شود يا غم  جالل میموجب 
حال و دور افتاده  او يک خدای بی). ٢٣: ٣٧، مزمور ۶-۵: ۶پيدايش 

نيست که با قوم خود ارتباط نداشته باشد، بلکه خدايی است که از وجود 
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شوند  کند همچنانکه آنان از وجودش خرسند می ايمانداران شادی می
  ).١۶-١۴: ۴، عبرانيان ٩: ۶٣، اشعيا ١٩: ١٨مزمور (

ما چون فرزندان خدا هستيم، بايد از عيسی سرمشق بگيريم که 
: ٨يوحنا " (آورم من هميشه کارهای پسنديده او را به جا می: "فرمود
آنگاه پدر آسمانی درباره ما هم همان را خواهد گفت که درباره ). ٢٩

  ).٧: ٣متی " (شنودماين است پسر محبوبم که از او خ: "عيسی گفت

ايوب (عالوه بر غرور، اليفاز ايوب را به طماع بودن نيز متهم کرد 
ه ايوب مردی حريص است که برای افزودن کگفت  اليفاز می). ۶: ٢٢

او از قدرت و شهرت . بر ثروت خود از مردم سوء استفاده کرده است
 طبق بر. خود برای ترساندن مردم و چاپيدن آنان استفاده کرده است

شريعت موسی، شخص قرض دهنده اجازه داشت از بدهکار برای 
اطمينان گرو بگيرد، ولی نه چيزی که به کار و سالمتی و مقام انسانی 

). ١٣-١٠: ٢۴، تثنيه ٢٧-٢۵: ٢٢خروج (شخص بدهکار لطمه بزند 
گرفته زمانی که هيچ  اليفاز ايوب را متهم کرد که از برادرانش گرو می

نبوده است و مردم را لخت کرده و لباسهای تن آنان را احتياجی به آن 
  !غصب کرده تا بدهی خود را پس دهند

اليفاز با اينکه در سرزمين ايوب زندگی نکرده بود از کجا 
دانست که ايوب در روابطش و کسب و کارش با مردم چنين  می

رفتاری داشته است؟ آيا بعضی از دشمنان ايوب چنين خبری را به 
بايستی قبل از اعالم اين  از رسانيده بودند؟ اگر چنين بود، میگوش اليف

تمام اين چيزها ساختگی بود و . داد مطالب تحقيقات الزم را انجام می
يک کوشش عاجزانه بود تا مرد خدا را که به مردم بسياری کمک کرده 

  ).١٧-١١: ٢٩ايوب (اعتبار سازد  بود، بی

-٧: ٢٢ايوب (شفقت بود وب نداشتن رحم و سومين گناه بزرگ اي
پس جای تعجب نيست که خدا دعای ايوب .  که همانا گناه غفلت است)٩
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گيرد در روز  آنکه فرياد فقيران را نشنيده می! "کند را مستجاب نمی
ايوب به ). ١٣: ٢١امثال " (تنگدستی خود نيز فريادرسی نخواهد داشت

يتيمان نرسيده بود و آنها را از داد خستگان، گرسنگان، بيوه زنان و 
نظر به اينکه مهمان نوازی يکی از . ثروت خود ياری نکرده است

  .باشد صفات مردم مشرق زمين است، گناه ايوب بسيار زشت می

مقدس، خداوند نسبت به فقرا و به ويژه نسبت به  در سراسر کتاب
فقرا ظلم بيوه زنان و يتيمان توجه خاصی دارد و نسبت به کسانی که بر 

خروج (دهد  کنند خشم خود را نشان می نمايند و آنان را استثمار می می
انبيا نيز رهبران سياسی و مذهبی ). ١٢: ٢۶، ١٧: ٢۴، تثنيه ٢٢: ٢٢

اشعيا (کردند  داشتند، به شدت محکوم می را که بر محتاجان ستم روا می
خاصی عيسی نسبت به فقرا توجه ). ١: ۴، عاموس ۶: ٧، ارميا ١٧: ١

و کليسای نخستين نيز از او ) ۵: ١١ و متی ١٩-١۶: ۴قا ول(داشت 
، اعمال ٩-١: ٢، ٢٧: ١، يعقوب ١٠: ٢غالطيان (گرفت  سرمشق می

 انکليسای امروز نيز بايد از هم). ١۶-١: ۵ و اول تيموتائوس ١: ۶
  . سرمشق پيروی کند

ه همه داشت ک اليفاز بر نکته اول خود محکم چسبيده بود و اظهار می
بينند که ايوب در نتيجه گناهان بسيارش گرفتار  به چشم خود می

در غير اينصورت به ). ١١-١٠: ٢٢ايوب (مصيبت بزرگی شده است 
بايستی دچار تاريکی، خطر و درد و رنج شديد شده  چه دليل او می

در اينجا دست خداوند دخالت دارد و نشان ) به عقيده اليفاز(باشد؟ 
  .مرد خدانشناسی استدهد که ايوب  می

دادند بايستی  ها گوش می مردمی در آن اطراف ايستاده و به اين بحث
شد، کامًال حيرت  شان ايوب وارد می که بر همسايهاز شنيدن اتهاماتی 

اين چگونه : آنان حتمًا به يکديگر نگاه کرده و پرسيدند. زده شده باشند
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م؟ نکته بعدی که ممکن است؟ پس ما چرا از شرارت ايوب خبر نداشتي
  .اليفاز مطرح کرد پاسخ به سؤال اين اشخاص بود

  

 به ).٢٠-١٢: ٢٢ايوب (کند  ايوب گناهان خود را مخفی می
عبارت ديگر ايوب مردی رياکار بوده، و اين مطلبی بود که چندين بار 

اميد رياکار نابود خواهد "بلدد گفته بود که . از آغاز گفتگو تکرار شد
کس  زيرا که جماعت رياکاران بی: "ليفاز گفته بودا). ١٣: ٨" (شد

ای  خوشی رياکاران لحظه" و صوفر گفته بود ).٣۴: ١۵" (خواهند ماند
  ).۵: ٢٠..." (است

رياکار کسی نيست که موفق نشود يا به هدفهای روحانی دلخواهش 
رياکار کسی است که حتی . خوريم همه ما کم و بيش شکست می. نرسد

کند که دارای هدفی  هدفی برسد، ولی چنان وانمود میکند به  سعی نمی
" استيفان چارنوک"آقای . سخنانش با عملش هرگز مطابقت ندارد. است

چقدر باعث تأسف است که هنگام صرف شام خداوند در : "گفته است
  ".خلوت شياطين باشيم

فهمد بو ) ١۴-١٢: ٢٢(که به باال نگاه کند  داد  میداليفاز به ايوب پن
شخص . يچکس قادر نيست چيزی را از نظر خدا پنهان نگه داردکه ه

خداوند خبر ندارد و : "دهد رياکار خود را با اين سخنان دلداری می
اما خدا همه چيز را ).  را مالحظه کنيد١٠مزمور " (کند توجه هم نمی

تواند گناهان خود را از نظر خداوند  داند و رياکار نمی بيند و می می
مکن است خداوند فوری داوری نکند، اما باالخره مجازات م. پنهان کند
  .رسد فرا می

و به ) ١٨-١۵آيات (سپس اليفاز به ايوب پند داد که به گذشته بنگرد 
ايوب اين را روشن کرده . ياد آورد که بر سر گناهاکاران چه آمده است

). ١۶: ٢١(کاری نداشته است " مشورت شريران"بود که او هرگز با 
فاز ايوب را متهم ميدکرد که وی در همان طريق قدم برداشته ولی الي
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توانند گناهان  تاريخ نشان داده است که رياکاران می). ١۵: ٢٢(است 
خود را تا مدتی پنهان کنند، ولی بعدًا گرفتار عواقب گناهان خود 

کند  خدا در حق آنان نه تنها صبور است، بلکه نيکی هم می. خواهند شد
ثروتمند بودن ). ١٨آيه (کند   را از چيزهای خوب پر میهايشان و خانه

  .ايوب دليل بر مهربانی خداوند بود نه پارسايی ايوب

کرد  کرد و هر طور که سعی می به هر سو توجه می! بيچاره ايوب
در ابتدا . برای متهم کنندگان خود دليل بياورد، اتالف وقت و نيرو بود

دهد و شخص شرير  برکت میرا گفتند که خدا شخص درستکار  آنان می
دارد که خدا شخص رياکار  کند، ولی اکنون اليفاز اظهار می را تنبيه می
  ! سازد اش را پر از نعمت می دهد و خانه را برکت می

کند، بلکه  بدبختی رياکاری اين نيست که خدا آن را مجازات می
رياکاری صفات خوب را از بين . رياکاری خود باعث مجازات است

برد و زمانی که صفات خوب از بين رفت، زمانی که نمک مزه  می
، ديگر برای انسان چه چيزی باقی )١٣: ۵متی (خود را از دست داد 

  خواهد ماند؟

چه خوب گفته است که بزرگترين پاداش يک زندگی با امانت اين 
. شود شود بلکه چگونه شخصی می نيست که چه چيز عايد شخص می

  :گفته است" وستکاتبروک "اسقف انگليسی 

سازد،  های بزرگ نيست که از ما قهرمان يا آدم ترسو می موقعيت"
ها فقط نقاب را در انظار مردم از چهره ما کنار  بلکه اين موقعيت

ای نامحسوس رشد  شويم و به گونه خوابيم و بيدار می می. زند می
د نشان آي شويم و باالخره وقتی بحرانی پيش می کنيم و يا ضعيفتر می می
  ".ايم دهد که به کجا رسيده می

  

 تقاضای ).٣٠-٢١: ٢٢ايوب (ايوب بايد از گناهانش توبه کند 
اليفاز از ايوب صميمانه بود، به همانگونه که صوفر نيز وقتی از ايوب 
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: ١١(تقاضا کرد که به سوی خدا بازگردد در گفتارش صميمی بود 
٢٠-١٣ .(  

 و به اين منوال نيکويی به تو پس حال با او انس بگير و سالم باش"
ترجمه شده " نيکويی"ای که در اينجا  کلمه). ٢١: ٢٢" (خواهد رسيد

بديهی است که . باشد می" نيکويی از هر نوع"است به معنی کاميابی و 
شخص رياکار بايد به سوی خدا بازگشت کند، نه فقط به منظور رهايی 

اش، بلکه به منظور  از مشکالت و به دست آوردن ثروت از دست رفته
  .خشنودی و جالل دادن خدا توسط بازسازی سيرت و خدمت

تسليم خداوند شده چه معنی دارد؟ معنی آن اين است که از ستيزه 
: ۴يعقوب (جويی با خدا دست برداريم و شرايط صلح با او را بپذيريم 

فرا داده و آنچه معنی ديگرش اين است که به کالم خدا گوش ). ١٠-١
گناهکار بايد دست از ). ٢٢: ٢٢ايوب (گويد را اطاعت کنيم   میخداوند

) ٢۵آيه (، خداوند را بزرگترين گنجينه خود بداند )٢٣آيه (گناه بردارد 
  ).٢٧آيه (و دعا کند و حضور خداوند را بطلبد 

کنند و به سوی او بازگشت  وعده خداوند برای آنانی که توبه می
آيه ) (دهد  سر و سامان می(کند   بنا مینمايند چيست؟ خداوند آنان را می
ای که تمام  به گونه) ٢۵آيه (نمايد  و خود را برای آنان گرانقدر می) ٢٣

خوشی آنان در وجود خداوند خواهد بود نه در ثروت و لذتهای دنيوی 
خدا جواب دعای آنان را خواهد داد و با آنان قدرت خواهد ). ٢۶آيه (

و او را راهنمايی خواهد کرد و ) ٢٧آيه (هند اش را انجام د داد تا اراده
چون خداوند آنان را بنا ). ٢٨آيه (راهشان را روشن خواهد ساخت 

توانند ديگران را هم که سقوط  کرده و با او مشارکت دارند، آنان می
  ).٣٠-٢٩آيات (اند، ياری دهند  کرده

ا گويد، ولی آنه اليفاز در اين درخواستش چيزهايی بسيار عالی می
وقتی به . گويد که حالش مناسبتی با اين حرفها نداشت را به کسی می
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پايان کتاب ايوب برسيم خواهيم ديد که اليفاز و دو دوستش از مشارکت 
بهره بودند و الزم بود ايوب برايشان شفاعت کند تا زندگيشان  با خدا بی

  ). ١٠-٧: ۴٢(بازسازی شود 

  داديد؟ ه پاسخی میاگر شما ايوب بوديد، به اين درخواست چ

 

  )٢۴-٢٣ايوب ( سه شکايت تلخ ايوب -٢
ايوب به جای اينکه با دوستانش جر و بحث کند يا با تسليم شدن به 
درخواست اليفاز، صداقت خود را به مخاطره اندازد، او کامًال آنان را 

ايوب قبًال . گويد گيرد و با خداوند و درباره او سخن می ناديده می
 که بحث وی نه با مردم بلکه با خداوند ودکرده بموضوع را روشن 

  .بوده است و در سخنانش بر اين حقيقت تأکيد دارد

امروز : " را به اين صورت نيز تأويل نماييم٢: ٢٣توانيم  می
شکايت من تلخ و ناگوار است و من بايد بر خود فشار آورم تا کار من 

 که او تنها برای کردند درک نمیسه دوست ايوب " .تنها ناليدن نباشد
. اينکه بتواند با آنان صحبت کند چقدر نياز به انظباط شخصی دارد

کرد به جای اينکه در مقابل درد و رنج سر تسليم فرود  ايوب سعی می
آورد، به جای اينکه ناله کند و زانوی غم بغل کند، بر درد خود غالب 

وجه داشته کشد، ت  ديگر که به ديدن کسی رفتيد که رنج میهدفع. آيد
برد و تاب و توان  باشيد که رنج کشيدن نيروی انسان را تحليل می

  .طلبد ای را می العاده فوق

  

ای کاش  ").١٢-١: ٢٣" (خدا خودش را از من پنهان کرده است"
" رفتم توانم خدا را بيابم آنگاه نزد تخت او می دانستم کجا می می

قات خدا در دادگاه و اين هم تقاضای ديگری بود برای مال). تفسيری(
ايوب آماده شده بود که داليل خود را ارائه . انجام يک محاکمه منصفانه

  . دهد و بگذارد خداوند در مورد آن رأی خود را صادر نمايد
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ايوب اطمينان داشت با اينکه خدا به عنوان کسی که شريعت را 
د، دهد، بزرگ و قدرتمند است ولی او در اين دعوی برنده خواهد ش می

تواند شخصی را که قلبًا درستکار  زيرا مردی درستکارا ست و خدا نمی
و شخص درستکاری چون : "گويد  چنين می٧در آيه . است محکوم کند

" کرد توانست با او گفتگو کند و او مرا برای هميشه تبرئه می من می
   ).تفسيری(

گر تواند به دنبال يافتن خدا برود؟ ا ولی يک انسان محض چگونه می
شمال و (، به طرف چپ يا راست )شرق وغرب(ايوب به جلو يا عقب 

البته . توانست خدا را ببيند يا حتی بر او بنگرد رفت، نمی می) جنوب
، ولی ايوب )١٢-٧: ١٣٩مزمور (خدا در همه جا حاضر است 

او سؤاالتی داشته که بپرسد . خواست که شخصًا خدا را مالقات کند می
  !ود را ابراز کندخواست داليل خ و می

ر کجا قرار دارد، در بوته آزمايش دانست که ايوب د خدا می
ولی خدا اين بوته را ترتيب داده بود، اما نه به ). ١٠: ٢٣آزمايش (

ها ايوب  قصد خدا اين بود که با استفاده از مصيبت. خاطر گناهان ايوب
ال اين يگانه جواب اين سو. را خالص کند و ازاو شخص بهتری بسازد

ها است  کشند؟ ولی يکی از بهترين پاسخ نيست که چرا پارسايان درد می
. تواند مايه دلداری و دلگرمی بسيار برای شخص دردمند شود که می
کند تا تصفيه شدن از  مقدس غالبًا از مثال کوره آتش استفاده می کتاب

 ١٠: ۴٨در کتاب اشعيا . طريق تحمل رنج و درد را مجسم کند
شما را در آتش مصيبت آزمايش کردم همانگونه که نقره  ":خوانيم می

عذاب کشيدن قوم اسرائيل در ). تفسيری" (آزمايند را در کوره می
و ) ٢: ۴تثنيه (مصر به منزله ذوب شدن آهن در کوره آتش بود 

ای خدا، تو . "انضباطهای بعدی آن قوم نيز شبيه عبور از بوته آتش بود
گذارند تا پاک شود،  ای که در کوره می ند نقرهای؛ مان ما را امتحان کرده
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از اين تصوير در رساله اول ). ١٠: ۶۶مزمور " (ای ما را پاک نموده
 نيز در مورد ايماندارانی که مورد آزار واقع ١٢: ۴ و ٧-۶: ١پطرس 

  .شوند، استفاده شده است می

گذراند، چشمش به  وقتی خداوند فرزندانش را از کوره آتش می
داند چه مدت و چه  او می. دستش روی عقربه حرارت استساعت و 

ممکن است بپرسيم که خدا اصًال چرا اين . اندازه اين کار الزم است
کند يا حتی چرا آن را  کند؟ يا اينکه چرا حرارت را کمتر نمی کار را می

ايوب . ايمانی است کند؟ ولی سؤالهای ما فقط حاکی از بی خاموش نمی
او طريقی را که  زيرا: "سؤال مرا چنين داده است جواب اين ١٠: ٢٣
طال " .آيم آزمايد، مثل طال بيرون می داند و چون مرا می روم می می

کند اين است که  ترسی از آتش ندارد، بوته آتش تنها کاری که با طال می
  .سازد آن را خالصتر و درخشانتر می

از اينکه از بايد به اين نکته مهم توجه داشت که زندگی ايوب قبل 
اليفاز به ). ١٢: ١١آيات (کوره عبور کند باعث خشنودی خدا بود 

ايوب اين هشدار را داه بود که کالم خدا را دريافت کرده و آن را 
کالم . و ايوب درست همين کار را کرده بود) ٢٢: ٢٢(اطاعت نمايد 

خدا در قدمهای زندگيش راهنمای او بوده و مواظب بود که مبادا به 
ايوب بيش از غذای روزانه  افزون بر اين کالم خدا برای. اهه رودبير

، ۴: ۴متی (و مسيح ) ١۶: ١۵(ايوب هم مثل ارميا . اهميت داشت
يافت که انسانيت  ، در کالم خدا تنها غذايی را می)٣۴-٣١: ۴يوحنا 

: ٢، اول پطرس ١٠٣: ١١٩، ٢: ١مزمور (کرد  باطنی وی را سير می
٢-١.(  

. سوزند کنند و می  از کوره مصيبت عبور میبعضی از اشخاص
اينها چه فرقی . کند شوند وآتش آنان را تصفيه می برخی داخل کوره می

. با هم دارند؟ فرقش در طرز برخورد آنان با کالم خدا و اراده اوست
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اش باشيم، تجربه عبور از  اگر ما از کالم خدا تغذيه کنيم و تسليم اراده
. سازد اک باشد ما را تصفيه کرده و بهتر میکوره هرچند هم که دردن

ولی اگر با خواست خدا مقاومت کنيم و از حقيقت او تغذيه نکنيم، عبور 
  .سازد سوزاند و تلخ می از کوره ما را می

  

او هرگز عوض  ".)١٧-١٣: ٢٣ايوب " (ترساند ا مرا میدخ"
 تواند او را از آنچه قصد کرده است، منصرف شود و هيچکس نمی نمی
ايوب ).  تفسيری١٣: ٢٣" (دهد  اراده کند، انجام میآنچهاو . نمايد

. خدايان ديگری نداشت که با خدا مخالفت نمايد يا فکر او را تغيير دهد
کند نه با رضايت عموم يا آراء  خدا جهان را با مشيت خود اداره می

افکار و طرق او بسيار از افکار و طريقهای ما باالتر . دموکراتيک
داند که بهترين چيست و ما بايد اراده او را بپذيريم و   ولی او میاست،

  ).١١-٨: ۵۵اشعيا (در آن شادی نماييم 

نمايند،  کنند يا آن را انکار می کسانی که با حاکميت خدا مقاومت می
چارلز "آقای . سازند خويشتن را از آسايش و رشادت محروم می

يچکدام به اندازه آموزه از جمله صفات خدا ه: "گفته است" اسپرجان
از سوی ديگر، آموزه . حاکميت الهی برای فرزندانش تسلی بخش نيست

ديگری نيست که به اين اندازه از طرف مردم دنيا دوست مورد تنفر 
علتش چيست؟ علتش اين است که قلب انسان متکبر است و " .باشد
از انجام مردم به جای اينکه . خواهد به خدای قادر مطلق تسليم شود نمی

خواهد طبق دلخواه خود و به روشی که خود  اراده خدا لذت ببرند، می
  .پسنديدند کارها را انجام دهند می

اگر اين آموزه چنين منبع نيرو است، پس وقتی ايوب درباره 
 شد؟ علتش اين بود که کرد چرا آنقدر هراسان می حاکميت خدا فکر می

 از اينکه خدای قادر مطلق او آنقدر رنج کشيده بود که دلهره داشت
تسليم خدا شدن وقتی . ديگر چه چيزی به سراغش خواهد فرستاد



  صبور باشيد١٢٢

 122

. شنويد، خوب است بينيد و صدايش را درکالمش می اش را می چهره
ولی وقتی مانند ايوب گرفتار تاريکی و درد هستيد آنگاه زود خود را 

نظر  برای من در آنچهبنابراين . "شويد بازيد و وحشت زده می می
های خود را  گرفته است به سرم خواهد آورد، زيرا او هميشه نقشه

  بعد از اين چه خواهد شد؟). ، تفسيری١۴: ٢٣" (سازد عملی می

 قرار داد که ١١: ٢٩ را در مقابل ارميا ١۴: ٢٣ولی بايد ايوب 
تان و  خواست و اراده من سعادتمندی شما است نه بدبختی: "گويد می

خواهم به شما اميد و آينده  من می.  آگاه نيستکسی به جز من از آن
اگر عيسی مسيح خداوند شما باشد آينده با ). تفسيری" (خوبی ببخشم

 ٢"رولو می. "شما سر دوستی دارد و الزم نيست ترسان باشيد
  : نويسد روانشناس می

مؤثرترين راه برای تضمين ارزش آينده اين است که با زمان حال "
  ".ای برخورد کنيد سازندهبا شجاعت و به طرز 

بهترين راه اين است که تسليم خداوند شويد و بدانيد که او بر امور 
: ١٩مکاشفه " (کند هللويا خداوند قادر مطلق سلطنت می. "تسلط دارد

۶.(  

  

 تمام ).٢۵-١: ٢۴ايوب " (خدا مرا سرگشته و گيج کرده است"
دهد  دا اجازه میهايی تمرکز دارد که ظاهرًا خ عدالتی اين فصل بر بی

کند  ايوب گفتار خود را به اين مضمون آغاز می. در اين دنيا اتفاق افتد
چرا خدا روزهای معينی را برای تشکيل دادگاه مقرر نفرموده : "که

توانستم حاضر شوم و عقيده خود را در  است؟ در آن صورت من می
  ".مورد طرز اداره دنيا از سوی خداوند، ابراز دارم

                                                 
Rollo May2 
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 در بيشتر قسمتها، ديوار يا ).١١-١آيات (التی در روستاها عد  بی-١
هر خانواده قطعه . کرد حصاری زمينهای کشاورزی را از هم جدا نمی

گذاشتند  يکديگر احترام می) مرز(زمين خود را داشت و مردم به حريم 
خدا عهد کرده بود کسانی را که مرز ). ٢٨: ٢٢، امثال ١۴: ١٩تثنيه (

همسايه را تغيير دهند و ملک ديگران را بدزدند، بين زمين خود و 
، ولی آدمهای شرير درست همين کار )١٧: ٢٧تثنيه (لعنت خواهد کرد 

  .دادند را انجام می

آنها نه تنها زمين را غصب . کردند اما آنان به اين اکتفا نمی
، غارت کردند کردند، بلکه حيواناتی را هم  که در آنجا چرا می می
های گوسفند و االغها و گاوان را از بيوه زنان و  ان گلهآن. کردند می

کتاب ايوب . کردند گرفتند و آنان را در فقر و فالکت رها می يتيمان می
 تصويری بسيار روشن از وضع فالکت بار فقرا که در ١١-۵: ٢۴
بينيد که به دنبال   آنها را می. شود ترسيم کرده است مقدس پيدا می کتاب

ای تغذيه مثل حيواناتی در کوير در تکاپو هستند سبزی صحرايی بر
، چون )٧(کنند  ، چون لباس ندارند از سرما يخ می)۶ و ۵آيات (

کنند، چون  ، گريه می)٨(شوند  مسکنی ندارند زير باران خيس می
ربايند و از فقرا در  های يتيم را از بغل مادرانشان می ستمکاران بچه

، ثروتمندان آنها )٩(گيرند   گرو میهايشان را به مقابل قرضشان، بچه
کنند ولی اجازه ندارند از خرمنها تغذيه کنند  را به بيگاری وادار می

در صورتيکه حتی گاوان هم اجازه داشتند به هنگام ). ١١-١آيات (
  ).۴: ٢۵تثنيه (خرمنکوبی از غالت خرمن بخورند 

گويد که حال، اگر خدا اشخاص شرير را  ايوب به دوستانش می
کند، پس چرا آنانی را که با فقرا چنين رفتار ظالمانه و دور  مجازات می

  کند؟ دارند، داوری نمی از عدل و انصاف بشری روا می
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 کند ها شروع می  ايوب از قتل).١٧-١٢آيات ( جنايتها در شهر -٢
گناه را  شنود و مرگ افراد بی ، او ناله مجروحين را می)١۴-١٢(

شوند،   آمريکايی کشته می۶٠متوسط روزی به طور . کند مشاهده می
اين درست چنان است . شود  نفر آدم کشته می٢٢٠٠٠ساليانه در حدود 

ال "از بين برود، يا شهر " فربنکس آالسکا"که جمعيت شهری چون 
بعضی از اين قاتالن هرگز . ، يکباره از بين برود"سريتو کاليفرنيا

ولی خدا به داد : "گويد يوب میا. شنوند دستگير يا شناخته يا محکوم نمی
ايوب هرگز کسی را نکشته بود، ولی ). ١٢آيه " (رسد ايشان نمی

  ! گفتند که او زير داوری خدا قرار گرفته است دوستانش می

کند که شکی نيست که  به گناهان جنسی اشاره می ايوب ١۵در آيه 
زناکاران و . در بعضی از قسمتهای شهر ما نيز رواج دارد

کنند تا هوا تاريک شود و مخفيانه بيرون آمده و  اران صبر میتجاوزک
همچنين دزدان منتظر تاريکی . هوسهای جنسی خود را ارضا کنند

گفت، جناياتی  ايوب می). ١٧-١۶(ها دستبرد بزنند  شوند تا به خانه می
  .کرد در شهر وجود دارد و خدا مثل اينکه اعتنايی نمی

اين قسمت را ممکن است به  ).٢۵-١٨( لعنت بر بدکردار -٣
صورت شرحی از آنچه بر سر آدم بدکردار واقع خواهد شد پنداشت؛ يا 

من . ممکن است آن را به عنوان تقبيح و نفرين بر بدکاران تعبير نمود
کنم مربوط است به نفرين شخصی ايوب بر شخص بدکرداری  فکر می

  .ماند که از مکافات مصون می

باشد که آدم بدکردار چون " خالصه کرد، شود چنين لعنت ايوب را می
کف روی آب محو شود و مانند برفی باشد که از گرمای خورشيد آب 

باشد که از سوی همگان به فراموشی سپرده شود و ). ١٩-١٨" (شود می
آيه (پوسد حتی مادرش را نيز او را از ياد ببرد  در حالی که در قبر می

 و وارثی برايشان به جا نگذارند خدا کند همسرانشان نازا بمانند). ٢٠
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باشد که احساس امنيت و موفقيتشان به سرعت ناپديد شود و به ). ٢١(
  ).٢۴-٢٢آيات (گندم درويده شوند ای پست تنزل کند و مانند  درجه

حال اگر آنچه من گفتم حقيقت : "گويد ايوب به سه دوست خود می
ز اين کار را ولی آنان هرگ). ٢۵" (ندارد، ثابت کند که غلط است

  .نکردند

ازايوب بايد قدردانی کرد زيرا او غير از توجه به مشکالت خود، به 
عدالتی، خشمی  کرد و به ضد گناه و بی مصائب ديگران نيز فکر می
غالبًا درد و رنج شخصی ما، باعث . داد مقدس از خود بروز می

ر شود که نسبت به احتياجات ديگران کور شويم، ولی ايوب به فک می
کشند در نظر داشته و  اين بود که خدا افراد ديگر را نيز که درد می

ای بسيار  سه دوست ايوب با مسأله درد و رنج به شيوه. ياری دهد
کرد آنان را متوجه  ولی ايوب سعی می. کردند خيالی برخورد می

عيسی نيز همين . دردمندان بسازد و تنها به مسائل فلسفی نپردازند
مسأله "خواست درباره  مدار داشت که می دی شريعتمشکل را با يهو

اش کيست و سعی کند او را  بحث کند، نه آنکه بداند همسايه" همسايگی
  ).٣٧-٢۵: ١٠لوقا (کمک کند 

های جامعه برای مردم بسی دردآور است، و ما يقينًا بايد  عدالتی بی
 االمکان سعی کنيم تا قانون رعايت شود و عدل و انصاف گسترش حتی
کنند، همگی بشرند  اما مجريان قانون و کسانی که قانون وضع می. يابد

يکی از اين . عيب عمل کنند توانند کامًال بی و در همه امور نمی
روزهاست که عيسی مسيح خداوند بازگشت خواهد نمود، او بدکاران 

تا زمان . را داوری نموده و سلطنت دادگستر خود را برپا خواهد کرد
د ما حقيقت وجود شرارت را در اين جهان قبول کنيم و آمدن او باي

  :مرتبًا دعا کنيم

  ).٢٠: ٢٢مکاشفه " (ای عيسی خداوند بيا"

  





  فصل نهم

 !چه نجوای ضعيفی
  ٢٨-٢۵ايوب 

 
من هر سال از جسارتی که مردم در سخن گفتن از امور "

  ".لرزم دارد، به خود می روحانی ابراز می
 ١بروک وستکات"اسقف 

 
 کوتاهترين است و روی قدرت ٢۵ در کتاب ايوب فصل  بلددگفتار

باعث تأسف است . تمرکز دارد) ۶-۴آيات (و عدالت خدا ) ١٣آيه (خدا 
زنند، در حالی  بينيم دوستان ايوب چقدر دم از خدا شناسی می وقتی می

دانستند درباره چه  که در خاتمه خدا آشکار نمود که آنان در واقع نمی
البًا کسانی که از همه بيشتر درباره خدا سخن غ. زنند حرف می

  .گويند کمتر درباره او اطالع دارند می

او دارای ). ٣-١آيات (گيرد  قدرت خدا از ذات خودش سرچشمه می
او بر همه . تسلط کامل و ابهت بوده و در آسمانها حاکميت مطلق دارد

 لشگر. چيز تسلط داشته و همه چيز را در همه جا زير نظر دارد
اش  فرشتگانش گوش به فرمان او است و آماده اطاعت از اراده

  کيست که بتواند با او مقاومت نمايد؟. باشند می

خدا "، زيرا )۶-۴آيات (گيرد  عدالت خدا از تقدس خدا سرچشمه می
از آنجا ). ۵: ١اول يوحنا " (نور است و در او هيچ تاريکی وجود ندارد

تواند در مقابل خدا ادعای  ان میکه خدا مقدس و عادل است چطور انس
پارسايی نمايد؟ به ياد داشته باشيد که ايوب سفت و سخت به صداقت 

                                                 
Bishop Brooke Westcott1  
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خود چسبيده بود و از اعتراف اين امر که گناهانش موجب نزول خدا 
چون انسان از زن تولد يافته است، با . ورزيدند شده است، امتناع می

در ). ۵: ۵١مزمور (طبيعتی گناهکار پا به عرصه وجود نهاده است 
مشرق زمين، ماه و ستارگان درخشش بيشتری دارند؛ ولی با اين وجود 

تواند  چطور انسان محض می. حتی آنها هم در نظر خدا پاک نيستند
ادعا کند که در مقابل خدا پارسا است، انسانی که چيزی جز يک حشره 

يوب اکنون به پاسخ ا). ٢: ٩، ٢٠: ٨، ١٨-١٧: ۴ايوب (و کرم نيست 
  .گوش دهيد

 

  )٢۶باب (کند   ايوب قدرت خدا را تصديق می-١
قبل از اينکه ايوب از قدرت عظيم خدا در عالم، تجليل نمايد، نخست 

با ). ۴-١: ٢۶(کند چون کمکی به وی نکرده بود  بلدد را سرزنش می
بنا به گفته دوستان، . اينکه ايوب نيرويی نداشت، بلدد او را تقويت ننمود

ای از حکمت و بصيرت به  د حکمت بود، با اين وجود بلدد ذرهايوب فاق
برای که سخنان را بيان کردی؟ و نفخه کيست که از تو صادر . وی نداد

شد، به ايوب سود  اگر سخنان بلدد از خدا صادر می). ۴آيه (شد؟ 
کرد که با وی سخن  رسانيد؛ زيرا ايوب دائمًا از خدا التماس می می

يريم که سخنان بلدد از خودش بود، ازاين جهت به گ نتيجه می. بگويد
  .ايوب نفعی نرسانيد

خدا همه چيز ). ١٣-۵آيات (سپس ايوب عظمت خدا را تجليل کرد 
ايوب در مورد جايگاه ). ۶-۵(عالم مردگان را آيات بيند، حتی  را می

آبها، هاويه و ابدون : مردگان سه نام مختلف را به کار برده است
اگر چنانچه خدا آنچه را که در عالم مردگان ). ١١: ٩فه نابودی، مکاش(

داند که در عالم  نمايد، پس او يقينًا می پيوندد مشاهده می به وقوع می
  !گذرد زندگان چه می
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بيند، بلکه همه چيز را آفريده و کنترل  خدا نه تنها همه چيز را می
ی از ايوب سرود ستايش خود را با توصيف). ١٣-٧: ٢۶ايوب (کند  می

، و زمين را با يک )٩-٧آيات (کند  قدرت خدا در آسمانها شروع می
خدا همچنين ابرها و ). ٧آيه (دهد   بيان عملی بسيار دقيق شرح می

  .کند باران را کنترل می

آيات (سازد  آنگاه ايوب توجه خدا را به سوی زمين معطوف می
وع و در و خدا را برای ايجاد افقی که خورشيد از آنجا طل) ١١-١٠

او خدايی است که روز و شب و . نمايد کند، تمجيد می آنجا غروب می
اصطالحی شاعرانه " ستونهای آسمان. "کند خشکی و آب را کنترل می

ها اشاره دارد؛ آنها بر زمين قرار دارند، ولی چنان به  است که به کوه
ن کافی است که خدا سخ. دارند آيد که گويا آسمانها را نگه می نظر می

  ).۶: ٩(آيند  ها به لرزه در می بگويد وکوه

شود، تمرکز دارد  بند آخر سرود ايوب بر قدرت خدا در آبها ديده می
 خود دريا را بشوراند يا آن خدا قادر است طبق دلخواه). ١٣-١٢: ٢۶(

او قادر ). رحب(را آرام سازد و بر مخلوقات دريايی نيز تسلط دارد 
کنده کند و آسمان را بعد از طوفان صاف زا را پرا است ابرهای طوفان

  .نمايد

به سخنانش گوش داده باشند، زيرا آنها  با صبر سه دوست ايوب بايد
گفت آگاهی داشتند؛ ولی از دانش خود نتيجه درستی  از آنچه او می
آنان چونکه کارهای دست خداوند در طبيعت مشاهده . نگرفته بودند

ا اطالع کامل دارند؛ بنابراين قادر کردند که از خد کردند، گمان می می
  .بودند خدا را برای ايوب تشريح کنند

اينها تنها بخش کوچکی از . "کند گفت که خالفش صدق می ايوب می
پس کيست که . ای از صدای غرش او کارهای عظيم اوست و زمزمه
، آنچه از خدا در )، تفسيری١۴آيه " (بتواند در برابر قدرت او بايستد؟
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هايی از طرق وی است و آنچه را  کنيم تنها گوشه هده میخلقت مشا
شخص ممکن است کتاب ! ای بيش از قدرتش نيست شنويم زمزمه می

طبيعت را به دقت بخواند ولی هنوز هم بسيار نيازمند يادگيری از خدا 
دانستن جزئی از حقايق مربوط به آفرينش خدا مساوی دانستن . باشد

  . نيستحقايق مربوط به خدای آفرينش

چنين گفته " ريچارد رول"نويسنده روحانی انگليسی قرن چهاردهم، 
کسی خدا را حقيقتًا و به طور کامل شناخته است که متوجه شده : "است

چه بيشتر درباره خدا  هر" .باشد که او غير قابل درک و شناخت است
شويم که حقايق بسيار زيادتری  بدانيم، به همان ميزان بيشتر متوجه می

کنند که درباره  از اشخاصی که ادعا می! بايد ياد بگيريمست که ما ه
خدا دانشی کامل دارند برحذر باشيد، زيرا ادعای آنان خود دليل بر اين 

  .اند نه خويشتن را است که نه خدا را شناخته

 

  )٢٧ايوب (دهد   ايوب عدالت خدا را مورد سؤال قرار می-٢
تواند  وس است، هيچ بشری نمیبلدد روشن کرده بود که چون خدا قد

نتيجه اين طرز بيان اين است ). ۶-۴: ٢۵ايوب (در نظر او عادل باشد 
که خدا موظف است که انسانها را به خاطر گناهانشان تنبيه کند؛ و 

نظر به اينکه ايوب دچار درد و رنج . گرنه او خدای عادلی نيست
  .باشد، پس او گناهکار است می

  

 بار ديگر ايوب بر صادق ).۶-١: ٢٧ايوب (خورد  ايوب قسم می
: ٢٣، ٢٧-٢٣: ١٩، ١٩-١٣: ١٣، ٧-١: ١٠(بودن خود محکم ايستاد 

: ٢٧" (به حيات خدا: "؛ اما اين بار او سوگند هم ياد کرد  گفت)٧-٢
در ميان مردم مشرق زمين در آن زمان سوگند ياد کردن امری ). ٢

راست نگفته باشد شد و مثل اين بود که اگر شخص  جدی محسوب می



 ١٣١! چه نجوای ضعيفی

 131 

ايوب به قدری از خود اطمينان . خواهد که او را هالک کند از خدا می
  .داشت که حاضر بود چنين کند

کند،  بار ديگر ايوب تکرار کرد که خدا با او منصفانه رفتار نمی
ايوب از خدا تقاضا کرده بود که ). ٢: ٢٧..." (خدا حق مرا برداشته "

. اما آسمانها سکوت اختيار کرده بودندتقصيرهای او را اعالم کند، 
هش کرده بود که يک داور بيايد و او را با خدا نزد هم آورد، اايوب خو

  .ولی هيچ داوری فراهم نشده بود

خواهد کرد و بنابراين ايوب اعالم کرد که تا زنده است از خود دفاع 
او حاضر نبود دروغ . کرداری خود پافشاری خواهد نمود بر راست

 فقط به خاطر اينکه دوستانش را راضی کند يا به خدا رشوه دهد بگويد
ايوب ! شد کرد شيطان بسيار شاد می اگر چنين می. تا ثروتش ترميم شود

"). دلم"گويد   می۶آيه (مجبور بود بر طبق وجدان خود عمل کند 
گويند يا خدا چه باليی بر سرش  اهميتی نداشت که دوستانش چه می

  .خواهد آورد

  

 در مشرق زمين کافی نبود که ).١٠-٧: ٢٧(کند   نفرين میايوب
گناهی خود را تأييد کند، او خود را ملزم  شخص متهم به سادگی بی

. ديد که از خدا بخواهد که غضبش را بر سر متهم کنندگانش بريزد می
، ۵٨مزمور (اندازد  می" آميز مزامير نفرين"سخنان ايوب ما را به ياد 

کند تا دشمنانش را  ده به درگاه خدا دعا میکه گوين) ١٣٧ و ۶٩
  .مجازات نمايد

دشمنان ايوب چه کسانی بودند؟ هر کسی که با سه دوست ايوب 
گفت که ايوب مقصر و گناهکار است و سزاوار  صدا شده بود و می هم

در حاليکه اين بحث ادامه داشت، احتماًال . تنبيه از سوی خداوند است
ستر جمع شده و به اين جر و بحث گوش عده بسياری دور توده خاک

. گرفتند دادند، شايد اکثر آنها طرف بلدد و صوفر واليفاز را می می
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ديد که تماشاگران به نشانه توافق با دوستانش سر تکان  ايوب می
  .دهند، بنابراين متوجه شد که خودش در اقليت است می

گرفتن آيد، به ويژه با در نظر  سخنان ايوب به گوش ما خشن می
و پولس ) ۴٨-٣٨: ۵متی (آنچه درباره عفو و بخشش از مسيح 

ولی بايد توجه داشت که ايوب حتی . ايم آموخته) ٢١-١٧: ١٢روميان (
زيست، تا چه رسد به زمان موعظه  قبل از نزول شريعت موسی می

مسيح بر سر کوه؛ و ما نبايد توقع داشته باشيم که ايوب آنگونه روحيه 
 ديده )۶٠: ٧اعمال (و استيفان ) ٣۴: ٢٣لوقا ( عيسی نشان دهد که از

  .شود می

خداوند دو بار در . به هر صورت از نظر خدا، ايوب بر حق بود
ايوب مردی کامل و راست و "دادگاه آسمانی اعالم کرده بود که 
  ).٨: ١" (کند خداترس است که از گناه اجتناب می

وب حق داشت از خدا بنابراين دوستان ايوب در اشتباه بودند و اي
در حقيقت، تنها خدا قادر بود ثابت . گناهيش را ثابت کند بخواهد که بی

ايوب ديگر به کجا . کند که ايوب بر حق بوده و دشمنانش در اشتباهند
  توانست برای دريافت کمک روی آورد؟ می

 و حشتناک آدمهای سه دوست ايوب مکررًا درباره سرنوشت
د، بنابراين ايوب سخنان آنان را به خودشان بدکردار اخطار داده بودن

کنند مانند بدکاران و  دشمنان من که با من مخالفت می. "برگردانيد
 ايوب ديد که ).، تفسيری٧: ٢٧" (خطاکاران مجازات خواهند شد

خوانند تا  شوند، خدا را می چگونه دشمنانش گرفتار مصيبتی بزرگ می
کنند، سپس ناگهان با مرگ  یآنها را کمک کند اما جوابی دريافت نم

ولی سؤال اين است که آيا اين همان داوری نبود که . شوند کن می ريشه
کردند و احتماًال اميدوار بودند که  بينی می دوستان ايوب برايش پيش

  دامنگيرش شود؟ 
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و کسانی را که از وی بلدد تأکيد کرده بود که خدا عادل است 
 معنيش اين نبود که هر کسی که ولی. کند سرپيچی کنند، مجازات می
. شود به خاطر گناهانش مجازات شده است گرفتار رنج و درد می

شويم  بعضی اوقات ما به خاطر گناهان ديگران دچار درد و رنج می
پولس  مانند(خواهد ما را از گناه بازدارد  ، يا چون خدا می)مثل يوسف(

ه خاطر گناهانش عيسی رنج کشيد ولی نه ب. )١٢ باب در دوم قرنتيان
-٢٢: ٢اول پطرس (زيرا او گناهی نداشت بلکه برای گناهان جهان 

توانند  و به خاطر رنج و مرگش است که گناهکاران می) ١٨: ٣، ٢۴
  . به او ايمان بياورند و حيات جاويد بيابند

  

 همن دربار: "گويد  ايوب می).٢٣-١١: ٢٧ايوب (دهد  ايوب تعليم می
، ١١: ٢٧" ( و قدرت او به شما تعليم خواهم داداعمال خدای قادر مطلق

در روزی که خدا از . دهد او مجازات بدکرداران را شرح می). تفسيری
  .ايوب حمايت کند، بر سر دشمنانش چنين باليی نازل خواهد شد

های آنها ماتم نخواهند گرفت و اين امر در  آنها خواهند مرد و بيوه
 دم شمشير يا وبا فرزندانشان به. مشرق زمين اهانتی بس وحشتناک بود

کشته خواهند شد و اگر کسی از آنان زنده بماند، باقی عمرشان را در 
 دراز بدکرداران در ثروتمندی. گدايی برای خوراک صرف خواهند کرد

نقره و لباسهای فاخر آنان تلف خواهد . کشيده و در فقر بيدار خواهند شد
ويران خواهد شد، يا مانند )  عنکبوتيا تار(هايشان مانند پيله  خانه. شد
آدمهای بدکردار به . بانهای موقت نگهابانان مزارع خواهند گرديد سايه

بر آنان هجوم  آسا  ترسها به هنگام به طور سيل. آرامی نخواهند مرد
کنند که  هرچند بدکرداران سعی می. خواهند آورد و آنها را خواهند برد

  . نموده، آنان را هالک خواهد ساختفرار کنند اما طوفان تعقيبشان 

شود که بسياری از تصاوير همانها  در اين بيانات خواننده متوجه می
خود به ضد " داورانه"های  هستند که دوستان ايوب در مورد سخنرانی
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ايوب عمدًا اين کار را کرد تا به يادشان بياورد . ايوب به کار برده بودند
داوری . "گويند نصيب خودشان بشود یکه مواظب باشند تا مبادا آنچه م
گونه که بر ديگران داوری  زيرا به همان. نکنيد تا بر شما داوری نشود

کنيد، بر شما نيز داوری خواهد شد و با همان پيمانه که وزن کنيد، 
  ).، هزاره نو٢-١: ٧متی " (برای شما وزن خواهد شد

است که مقدس چندين نمونه از داوری خدا ذکر گرديده  در کتاب
. ای را که دشمن کشيده بود خداوند آن را بر سر خودش وارد کرد نقشه

فرعون دستور داده بود که نوزادان يهودی را در رودخانه غرق نمايند، 
، ٢٢-١۵: ١خروج (ولی لشگريان خودش در دريای سرخ غرق شدند 

آويز کند  هامان داری ساخت تا مردخای را بر آن حلق). ٣١-٢٣: ١۴
ان و پسرانش به جای مردخای بر باالی آن دار آويخته شدند ولی هام

دشمنان دانيال سعی کردند او را نابود کنند ). ٢۵: ٩ و ١٠: ٧استر (
هايشان به درون چاه شيران افکنده  ولی به جای دانيال خود و خانواده

  ). ٢۴: ۶دانيال (شدند 

: ند اختالف نظر دار٢٣: ٢٧مقدس بر سر تفسير  دانشمندان کتاب
مکانش صفی زدند و او را از  مردم کفهای خود را بر او به هم می"

اکثر مفسرين با اين ترجمه  موافقند ولی کلمه " .کنند زده، بيرون می
او دستهای خود را : "در اصل چنين است. در متن اصلی نيست" مردم"

 ٢"سميک. المر ب"کيست؟ آقای " او" اين ."زند به ضد وی بر هم می
دارد که ممکن است اشاره به  اظهار می" تفسير تشريحی"در کتاب 

" خدا" ربط داده شود که در آنجا ١٣ بايد به آيه ٢٣خداوند باشد و آيه 
او کف : "کند  را چنين ترجمه کرده می٢٣او آيه . باشد فاعل جمله می

زند و از مکان سکونت خويش  دستهای خود را به ضد آنها بهم می
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از نابودی بدکرداران، خدا و " .زند فير میبر ضد آنان ص) آسمان(
  .کنند انسان هر دو شادی می

 

  )٢٨ايوب (کند   ايوب از خدا طلب حکمت می-٣
و محل سکونت فهم ) ١٢: ٢٨(شود؟  اما حمکت کجا پيدا می

کرد چون او از کلمات  ايوب اين سؤاالت را می). ٢٠آيه (کجاست؟ 
تحويلش " حکمت"ان معنی و يکنواختی که سه دوستش تحت عنو بی
کردند که سخنانشان طالی  دوستانش فکر می. دادند خسته شده بود می

آن سه . پنداشت ارزش می معنی و بی ناب است ولی ايوب آنها را بی
  .بهره بودند مرد دانش داشتند اما از حکمت بی

حکمت عبارت است از : "چنين گفته است" چارلز اسپرجان"آقای 
 بسيارند .نستن به معنای حکيم بودن نيستدا. کاربرد صحيح دانش

اين وجود افراد بسيار احمقی مردمانی که دانش زيادی دارند و با 
حمکت . داند، وجود ندارد هيچ احمقی به اندازه احمقی که می. هستند

  .عبارت است از دانستن نحوه و چگونگی کاربرد دانش

جا پيدا در اين شعر درباره حکمت ايوب به اين سؤال که حکمت ک
  .دهد شود، سه پاسخ می می

  

 ايوب ما را ).١١: ٢٨(توان از معدن استخراج کرد  حکمت را نمی
برد در جايی که مردان شجاع به استخراج طال،  به اعماق زمين می

مقدس غالبًا از فلزات  در کتاب. آهن و مس و سنگهای قيمتی مشغولند
ت استفاده شده است قيمتی و سنگهای گرانبها به عنوان نمادی از حکم

). ٢٣-١٢: ٣، اول قرنتيان ٢١-١٠: ٨، ١۵-١٣: ٣، ١٠-١: ٢امثال (
وقتی شخص اينها را پيدا کرد بايد در کوره تصفيه کند و به صورت 

گويد که  پولس رسول می. سکه درآورد تا عمًال قابل استفاده گردد
عمارت بر چوب و علف و "مخالف حکمت خدا، حکمت بشر است که 
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: ٣اول قرنتيان (يعنی چيزهايی که ارزش و دوام ندارند " ستکاه ا
توان پيدا کرد، ولی اگر  چوب وعلف و کاه را در سطح زمين می). ١٢

  .طالب گنجهای واقعی هستيد بايد تا اعماق زمين را بکنيد

کنند و با خطر  دهد که مردم چگونه سخت کار می ايوب شرح می
های سخت  آنها صخره. ت آورندشوند تا ثروت مادی به دس مواجه می

اندازند تا  کنند و جان خود را به خطر می کنند و تونل ايجاد می را می
پس چرا مردان و زنان حاضر نيستند اينقدر در راه . ثروتمند شوند

کسب حکمت الهی تالش کنند؟ کالم خدا مانند معدنی عميق است که 
که ايماندار کمر همت باشد ولی الزم است  لبريز از گنجهای گرانبها می

مطالعه دقيق و دعا و تفکر الزم . ببندد تا اين ثروت را استخراج کند
القدس نيز حاضر است تا  است گنجهای کالم خدا را کشف کنيم و روح

پس چرا درحالی که اين ثروت عظيم اينقدر دم دست ما . ما را امداد کند
  است ما اينقدر غافليم؟

ق زمين را بکند و ثروت زيادی به ست اعماهرچند انسان قادر ا
تواند قدم به جاهايی بگذارد که پرندگان و  دست آورد و هرچند او می

جانوران جرأت ندارند به آنجا بروند، هرچند انسان حتی قادر است 
های بزرگ را پيدا کند ولی او قادر نيست  های پنهان رودخانه سرچشمه

فراتر از جرأت . دست آوردحکمت خدا را تنها از راه تالش انسانی به 
  .خواهد؛ انسان نياز به بصيرت روحانی دارد و هوش و ذکاوت می

آميز موفق شود، دليل  ای تحسين ای از زندگی به گونه اگر کسی درناحيه
های زندگی را نيز  آن نيست که او شايستگی سخن گفتن درباره ساير جنبه

ورزش و هنرپيشگان آگهی دهندگان از وجود قهرمانان . پيدا کرده است
. کنند مرد و زن برای تبليغ چيزهايی مانند تيغ و اتومبيل و دارو استفاده می

با ) اند مقدس را مطالعه نکرده که هرگز کتاب(وقتی دانشمندانی معروف 
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گويند، نظر آنها همان قدر ارزش  اقتدار درباره امور روحانی سخن می
  .رزش داردشناس تربيت نشده ا دارد که نظر هر الهيات

  

 جوامع امروزی ).١٩-١٢: ٢٨ايوب (توان خريد  حکمت را نمی
توانند هر  کنند که اگر پول کافی دراختيار داشته باشند می فکر می

ادارات دولتی سهم . چيزی را به دست آورند و هر کاری را انجام دهند
نمايند تا بتوانند به نحو  درخواست میبزرگتری از بودجه ساليانه 

با جنايت مبارزه کنند، آلودگی را رفع نمايند، مشاغل ايجاد کنند بهتری 
هرچند در دست داشتن مبلغ معينی از . و محيط زيست بهتری بسازند

پول برای ادامه زندگی در جامعه جديد ضروری است اما پول 
لذت . کند، همه مشکالت را حل نمايد تواند آنچنانکه دنيا فکر می نمی

اول (پول قادر است تهيه کند خوب است بردن از چيزهايی که 
به شرطی که چيزهايی را که پول قادر به خريدن ) ١٧: ۶تيموتائوس 

  .آن نيست از دست ندهيم

در اين آيات ايوب پنج بار نام طال، يک بار نام نقره و هفت سنگ 
کدام ازاين گنجها به  نمايد؛ با اين وجود هيچ قيمتی اصلی را ذکر می

ر يک جا، قادر نخواهند بود که حکمت خدا را تنهايی يا همه د
مسأله حقيقی اينست که انسان حکمت را درک نکرده و . خريداری نمايد

). ١٣: ٢٨ايوب (آيد  کند که حکمت ارزان به دست می گمان می
حکمت از لعل گرانبهاتر است و جميع نفايس تو با آن برابری نتواند "

حکمت تنها از . قيمت است نحکمت راستين گرا). ١۵: ٣امثال " (کرد
راه گوش دادن به نوار کاست، حضور در يک سمينار يا گوش دادن به 

  .آيد  قوی به دست نمییيک سخنران

  

 حتی اگر به بلندی ).٢٨-٢٠: ٢٨ايوب (آيد  حکمت فقط از خدا می
فقط خدا .  در آنجا پيدا نخواهيد کرد راپرواز پرندگان نيز بپريد، حکمت
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او (بيند  شود، چون خدا همه چيز را می مت پيدا میداند کجا حک می
خدا اينقدر ). احتياج ندارد که زمين را بکند تا ببيند در آنجا چيست

حکمت دارد که بتواند باد را تنظيم کند و مقدار آبی را که در جو وجود 
خورد، چه نظمی   اگر تناسب اين چيزها به هم می.گيری کند  دارد اندازه

داند چگونه باران را کنترل کند و  خدا می! شد  ايجاد میدر عالم طبيعت
ممکن است . طوفان را که باالی زمين در حرکت است، هدايت نمايد

رعد و برق از ديدگاه ما يک چيز طبيعی به نظر آيد، ولی خدا حتی 
  .کند رعد و برق را نيز کنترل می

 چنين ٢٨: ٢٨در باب " حکمت کجاست؟"ايوب سؤال خود را که 
بدانيد که ترس از خداوند، حکمت واقعی و دوری : "... دهد اسخ میپ

اين تعريف خدا از ). تفسيری" (باشد نمودن از شرارت، فهم حقيقی می
رغم آنچه دوستان ايوب  ؛ بنابراين علی)٣: ٢، ٨: ١ايوب (ايوب بود 

  . گفتند، ايوب مردی باحکمت بود اش می درباره

 عبارتست از احترام آميخته به چيست؟ ترس خداوند" ترس خداوند"
مالکی (و سخنانش و کارهايش  محبت نسبت به خداوند، شخصيت او

. بخشد اين ترسی نيست که شخص را فلج کند، بلکه نيرو می). ۵-۶: ٢
: ١٢جامعه (کند  مش اطاعت میاترسد، ازاحک وقتی کسی از خدا می

کند  دمت میو خدا را خ )۶: ٨تثنيه (زند  در طريقهای او قدم می) ١٣
 و با شخص خداترس نسبت به خداوند وفادار است). ١۴: ٢۴يوشع (

مانند ايوب، کسی که ). ٩: ١٩دوم تواريخ (کند  دل و جان خدمتش می
ترس خداوند ). ٨-٧: ٣امثال (کند  ترسد از بدی دوری می از خداوند می

؛ چون اگر کسی )١١٢مزمور (يابد  ترسی است که بر ترس غلبه می
متی ( بترسد ديگر الزم نيست که از کسی ديگر ترس داشته باشد از خدا
٢: ١٠۶-٣١.(  
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بنابراين نخستين قدم به سوی حکمت عبارت است از يک حالت 
تکبر . باشد محرمانه نسبت به خداوند، که شامل روح تواضع نيز می

تکبر باعث سرافکندگی . "شخص بزرگترين مانع حکمت روحانی است
   ).، تفسيری٢: ١١امثال " (ی است که فروتن باشدشود، پس دانا کس می

و از ) ۵: ١يعقوب (قدم بعدی اين است که از خدا حکمت بطلبيم 
گذارد، به طور  امکاناتی که او به منظور کسب حکمت در اختيار ما می

متی (جدی استفاده کنيم، به خصوص در مورد دانش و انجام کالم خدا 
العه کنيم؛ ما بايد همچنين از کافی نيست که فقط مط). ٢٩-٢١: ٧

وقتی با ايمان سلوک نماييم ). ١٧: ٧يوحنا (دستورات خدا اطاعت کنيم 
حکمت روحانی . در هر مسأله زندگی حکمت خدا را کشف خواهيم کرد

  .ل نيست، بلکه بسيار شخصی و بسيار عملی استاوهم و خي

م درد دل ه کنيم و با وقتی در کليسا با ساير ايمانداران مشارکت می
تواند  خواندن بهترين کتابها نيز می. انيم حکمت بياموزيموت نماييم، می می

چيز مهم اين است که . به ما کمک کند تا در حکمت و فهم رشد کنيم
اول (حواس خود را متوجه مسيح نماييم، زيرا او حکمت ما است 

و او در همه گنجهای حکمت و دانش مخفی است ) ٢۴: ١قرنتيان 
قدر بيشتر مانند  چه بيشتر مسيح را بشناسيم و هر هر). ٣: ٢ان کولسي(

مسيح بشويم، بيشتر با حکمت قدم برداشته و بيشتر اراده خدا را درک 
القدس چشمان دل ما را باز  ما بايد اجازه بدهيم که روح. خواهيم کرد

کند تا خدا را در کالمش ببينيم و بيشتر متوجه ثروتی شويم که در 
  ).٢٣-١۵: ١افسسيان (ا تعلق دارد مسيح به م

در سه باب آينده ايوب زندگی . سخنان ايوب هنوز تمام نشده است
خواهد که يا از وی حمايت  کند و سپس از خدا می خود را مرور می

مباحثه به اين شکل پايان خواهد پذيرفت، . نمايد و يا او را محاکمه کند
  .  سخن خواهند گفتسپس دو سخنگوی ديگر، يعنی اليهو و خداوند،

  





  فصل دهم 

  "دهم دادخواستم را خاتمه می"
  ٣١-٢٩ايوب 

 
تا زمانی که بخواهيم نسبت به آنچه خداوند در حال حاضر "
خواهد باشيم، متفاوت عمل کنيم، فقط خودمان را بيهوده عذاب  می
  ".دهيم می

  ١گرهارت ترستيگن
 

ره کرده ايوب و دوستانش در طی سه دوره سخنرانی با هم مناظ
اکنون ايوب احساس کرد که وقت آن رسيده است که دفاعيه خود . بودند

و ايوب باز مثل خود را : "گويد ازاين عبارت که می. را خالصه کند
شود که ممکن است ايوب  ، چنين برداشت می)١: ٢٩" (آورده، گفت

صبر کرده و به صوفر فرصت داده است تا به نوبه خود سخن بگويد 
شايد صوفر به اين نتيجه رسيده بود که بيش از . اموش مانداما صوفر خ

  . اين مباحثه با ايوب اتالف وقت است

و ) ٢٩باب (آورد  در اين سه باب، ايوب برکات گذشته را به ياد می
خواهد  و از خدا می) ٣٠باب (کند  های زمان حال ناله می برای مصيبت

 شانزده بار تکرار کلمه او با). ٣١باب (که در آينده از وی حمايت کند 
درباره شيوه زندگيش، سخنان خود را به اوج رسانيد و با قسم " اگر"

خود را ملزم کرده از خدا خواست يا او را محکوم نمايد يا اينکه 
گفتگوی ما به : "مثل اين بود که ايوب بگويد. گناهيش را ثابت نمايد بی

ا آقايان اهميتی در واقع من به طرز فکر شم!  کشيده شده استادراز

                                                 
Gerhart Tresteegen1 صوفی مسيحی پروتستان قرن هجدهم   
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من پرونده خود را به دست او . دهم، زيرا خدا داور من است نمی
بار برای هميشه مسأله را حل هر طور که بخواهد يکبگذار . سپارم می
  ."کند

 

  )٢٩باب (نگرد  های گذشته در زندگيش می  ايوب به خوشی-١
 "ای کاش هرگز به دنيا نيامده بودم"ايوب دفاعيه خود را با گفتن 

اش  اکنون با ذکر برکاتی که خود و خانواده). ٣باب (شروع کرده بود 
اش را خاتمه  پيش از وقوع اين بحران، از آنها برخوردار بودند دفاعيه

شود که بايد در زندگی خود تعادل  اين موضوع به ما يادآور می. دهد می
 دهد در زندگی با مشکالت درست است که خدا اجازه می. را نگاه داريم

ها دست و پنجه نرم کنيم ولی خدا همچنين پيروزيها و شاديها  و غصه
" آيا نيکويی را از خدا وبدی را از خدا نيابيم؟. "بخشد را نيز به ما می

، آقای اسپرجان گفته است که بسيارند کسانی که برکات خود )١٠: ٢(
  .کنند هايشان را بر سنگ مرمر حک می نويسند ولی غصه را بر شن می

بودم و مثل روزهايی که خدا مرا در  های پيش می ش من مثل ماهکا"
شويم، طبيعتًا  وقتی گرفتار آزمايشها می). ٢: ٢٩" (داشت آنها نگاه می

افتيم؛ اما حسرت خوردن وضعيت ما  به ياد روزهای خوب گذشته می
" روزهای خوب گذشته"شخصی گفته است که . کند نمیض را عو

ولی در مورد ايوب . بد و يک تخيل خوبترکيبی است از يک خاطره 
خاطراتش درست بود و روزهای خوب گذشته حقيقتًا روزهای خوبی 

  . بودند

ف عاگر خاطرات را به طرز صحيح به کار ببريم، باعث ش
کرد که به ياد داشته باشند  موسی قوم اسرائيل را نصيحت می. شوند می

). ٢: ٨تثنيه (ه است که چطور خداوند آنها را راهنمايی و محافظت کرد
فراموش "چهارده مرتبه و عبارت " به ياد بياوريد"در حقيقت، عبارت 
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خوب است که در . نه مرتبه  در کتاب تثنيه به کار برده شده است" کنيد
روزهايی را به ياد آوريم که دست خداوند قادر روزهای يأس و نااميدی 
ولی گذشته ). ۶: ۴٢ و ١١-١٠: ٧٧مزمور (متعال در کار بوده است 

 که ما را  سکانی برای هدايت ما به کار آيد، نه لنگریبايد همانند
ايم امروز نيز  اگر بخواهيم آنچه را که ديروز تجربه کرده. داردباز

تکرار کنيم، ممکن است خود را گرفتار وضعيتی کنيم که رشد ما 
  . رامتوقف سازد

اوند در حضور خد: کند ای اشاره می ايوب به موضوع برجسته
خداوند از او ). ۶-٢: ٢٩ايوب (اش موجب خوشی بوده است  خانه

نور ). ۴آيه (کرد و با او دوستی نزديک برقرار کرده بود  مراقبت می
. تابيد و حضور خداوند با او و فرزندانش بود خداوند بر ايوب می

قدمهای خود را با "های ايوب بود،  خداوند منبع تمام ثروت و موفقيت
: ٢٩" (ريخت صخره نهرهای روغن را برای من می. شستم کره می

صوفر به ايوب قول داده بود که اگر توبه کند شير و عسل نصيبش ). ۶
  ). را مالحظه نماييد١۴-١٣: ٣٢ و تثنيه ١٧: ٢٠باب (خواهد شد 

شود، ايوب آرزو  در مقدمه سخنان ايوب آهنگ تيز و تلخی شنيده می
در حاليکه ). ۴: ٢٩ايوب (برگردد داشت به روزهای کامرانی خود 

اگر فکر خود را به . باشد اين آرزو طبيعی است ولی خطرناک نيز می
قدری بر جاللهای گذشته متمرکز کنيم که فرصتهای حاضر را از ياد 

چه . ببريم، ممکن است برای روبرو شدن با آينده آمادگی پيدا نکنيم
هستند کسانی که با اشتياق کم . درس بخواهيم و چه نخواهيم آينده فرا می

توانيم از  در انتظار سن پيری و مسائل مربوط به آن باشند ولی ما نمی
کنند،  که کسانی که عمر طوالنی میاست  اين حقيقت. آن اجتناب نماييم

  . ميرند شوند و افراد کهنسال هم عاقبت می پير می
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يد؟ را به ياد دار" ميرند هيچوقت نمی"های مربوط به  آيا لطيفه
ميرند، آنها فقط از دامنه کوه سرازير  بازان پير هرگز نمی اسکی
. خيزند ميرند، آنان فقط از جا بر نمی نانواهای پير هرگز نمی. شوند می

. دهند ميرند، آنها فقط توپ را از دست می های پير هرگز نمی فوتباليت
 ميرند، آنها نيروی ادامه بازی را از دست بازيکنان گلف هرگز نمی

ممکن است ما هم فکر کنيم که هرگز نخواهيم مرد، ولی ما هم . دهند می
خواهيم مرد، مگر اينکه خداوند بيايد و ما را به آسمان ببرد اما اين 

با . بدين معنی نيست که بايد برای سن پيری و مرگ تدارک ببينيم
پشيمانی به گذشته نگاه کردن بيهوده است ولی با شادی به پيش نگاه 

  . کار ايمان استکردن 

دانستن اينکه چطور پير شويم : "گويد می" هنری امييل"آقای 
شاهکار حکمت است و يکی از مشکلترين فصول در کتاب هنر بزرگ 

  ".زندگی همين است

نکته ديگر ايوب عبارت بود از شادی حاصله از دريافت احترام از 
 کنار رفت، جوانان وقتی او در شهر راه می). ١١-٧آيات (ديگران 

او در دروازه شهر در ميان بزرگان . کشيدند تا ايوب گذر کند می
جايگاهی ويژه داشت و حتی آنان نيز به محض ورودش سکوت اختيار 

زيرا گوشی که . "نهاد مورد احترام بود او هرجا که قدم می. کردند می
ديد برايم  خواند و چشمی که مرا می شنيد مرا خوشحال می مرا می

  ).١١: ٢٩" (ادد شهادت می

). ١٧-١٢آيات (سومين منبع شادی ايوب خدمت به ديگران بود 
. شد ايوب آنچه را که خداوند به وی عطا کرده بود با ديگران سهيم می
کرده  اليفاز تهمت زده بود که ايوب فقرا و نيازمندان را استثمار می

، ولی ايوب با کمک کردن به معلولين، رفع نياز فقرا و )٩-۵: ٢٢(
حتی دفاع کردن از غريبان درستکاری و عدالت را در شهر گسترش 



 ١٤٥" دهم دادخواستم را خاتمه می"

 145 

ولی کار ايوب با کمک کردن به ). ١٧: ۵٩ و اشعيا ١۴: ٢٩(داد  می
کرد و  يافت؛ او با آدمهای بدکردار نيز مقابله می فقرا خاتمه نمی
ايوب بدکرداران را به ). ١٧: ٢٩ايوب (شکست  هم می قدرتشان را در

يی تشبيه کرده است که حاضرند ضعفا را ببلعند، جانوران درنده خو
  . ربود رفت و شکارشان را از چنگ آنان می ولی او می

قبل از روبرو شدن با مشکالت، ) ٢٠-١٨آيات (اطمينان از آينده 
داد و  خداوند ايوب را برکت می. منبع شادی ديگری برای ايوب بود
داليل خوبی داشت تا شد؛ بنابراين  ايوب برکتش را با ديگران سهيم می

بر اين باور باشد که زندگی به همان نحو برای ساليان دراز ادامه 
او اطمينان داشت که با طراوت و نيرومندی به زندگيش . خواهد يافت

ادامه خواهد داد و به سن پيری خواهد رسيد و با آرامش و به طرز 
های  شهاو خود را مانند درختی با ري. شکوهمندی از جهان خواهد رفت

-١٢: ٩٢ و مزمور ١٩آيه (دهد  ديد که به ثمر دادن ادامه می عميق می
مزمور (اند  چون فرزندان گاهی به صورت تير تيز مجسم شده). ١۴
شود که ايوب انتظار   چنين استباط می٢٠: ٢٩، از باب )۵-٣: ١٢٧

  .داشت نيروی جسمانيش باقی بماند و فرزندان بسياری را به دنيا آورد

آميز و   منبع شادی ايوب اين بود که امتياز گفتن کالم تشويقآخرين
" بارنابا"او در حقيقت يک ). ٢۵-٢١آيات (کمک کردن را داشت 

و گفتارش مورد احترام ) ٣۶: ۴اعمال رسوالن (يعنی فرزند تسلی بود 
گفت ماليم بود و مثل باران به  وقتی سخن می. گرفت و تقدير قرار می

کرد، اوضاع و  وقتی تبسم می. بخشيد ازگی میشنوندگان طراوت و ت
رضامندی . داد شد و به آنان اميدواری می احوال مردم دگرگون می

او رهبری بود که به افراد ! ايوب به شکل طلوع روز جديدی بود
زدگان تسلی  داد تا تصميمات عاقالنه بگيرند و به ماتم سرگشته ياری می

  . بخشيد تازه و اميدواری می
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ايوب قبًال از يک زندگی غنی و پرباری برخوردار بود، هرچند 
  .ولی اکنون همه آنها را از دست داده بود

 

  )٣٠باب (نگرد   ايوب به اطراف خود بر داوری خدا می-٢
بار و نااميد  بخش خود ناگهان به وضع رقت ايوب از گذشته مسرت
 و ١: ٣٠" (اما حاال"با ادای اولين کلمات . کننده کنونی افکنده شده بود

ايوب درک اين . رسد اش بگوش ما می گويا صدای ناله) ١۶ و ٩آيات 
را داشت که بداند بايد با واقعيت زمان حال دست و پنجه نرم کند و به 

خواهند با زندگی دست و پنجه  مردمی که نمی. خاطرات گذشته پناه نبرد
ی نرم کنند در خطرند که تماس با حقيقت را از دست بدهند و طول

  .کنند کشد که خود را هم گم می نمی

بيماران در : "نويسد روانپزشک چنين می" ويليام گالسر"دکتر 
تالش ناموفق خود برای رفع نيازهايشان، مهم نيست چه رفتاری را 
انتخاب کنند، آنها همه يک خصوصيت مشترک دارند، همگی واقعيت 

 ايوب با اجتناب اما" .کنند دنيای دور و بر و اطراف خود را انکار می
از زندگی کردن در گذشته و صادقانه روبرو شدن با واقعيت، در راه 

ايوب در مرثيه . و صداقت گام بزرگی را برداشت) روحانی(بلوغ 
خوانی خود، وضعيت فعلی خويش را با گذشته مقايسه کرد و نشان داد 

پنج شکايت . که چگونه در اثر داوری خدا همه چيز عوض شده است
  : ذکر نموده است٢٩هايی است که در فصل  وازی شادیاو م

  )١١-٧: ٢٩ و نيز ١۵-١: ٣٠" (من احترامی ندارم"

  )۶-٢: ٢٩ و نيز ٢٣-١۶: ٣٠" (من برکتی ندارم "

  )١٧-١٢: ٢٩ و نيز ٢۵-٢۴: ٣٠" (من مددکاری ندارم"

  )٢٠-١٨: ٢٩ و نيز ٢٨-٢۶: ٣٠" (ای ندارم من آينده"

  )٢۵-٢١: ٢٩ و نيز ٣١-٢٩: ٣٠" (من خدمتی ندارم"
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 جوانانی که يک زمان .)١۵-١: ٣٠ايوب " (من احترامی ندارم"
اکنون ) ٨: ٢٩(رفتند تا او گذر کند   از سر راهش کنار می اوبه احترام

 و ١: ٣٠(انداختند  کردند و حتی به صورتش تف می وی را استهزا می
 ذليلی بودند بدتر از همه اين بود که آنان پسران مردان پست و). ١٠-٩

کرد که در بيابان  که ايوب آنها را به االغهای سرگردانی تشبيه می
فرزندان احمقان و فرزندان مردم "ايوب اين جوانان را . آواره هستند

ا از طرف اجتماع رانده شده بودند و برای هآن). ٨آيه (خواند  می" نام بی
زمانی . دتأمين خوراک و سوخت الزم مجبور بودند بيابانگردی کنن

شد اما حاال او موضوع  ايوب بزرگترين مرد مشرق زمين محسوب می
  ).٩آيه (سرود اراذل و اوباش گرديده بود 

اين مردان حتی لياقت برداشتن کفش ايوب را هم نداشتند ولی اکنون 
چه چيزی باعث اين تغيير شده بود؟ . کردند او را آشکارا مسخره می

زمانی که کمان او در دستش نو . "ه بودايوب اکنون مثل آنان رانده شد
، اين اشخاص )٢٠: ٢٩(يعنی زمانی که قدرتمند و موفق بود " شد می

اما خدا ايوب را ذليل و ناتوان ساخته بود و در . کردند احترامش می
). ١١: ٣٠(کردند  نتيجه اين مردان رذل بدون مالحظه تحقيرش می

کردند، به خاطر سيرت و  زمانی که در سابق آنها ايوب را احترام می
گذاشتند، به  آنها به مقام و موقعيت و ثروتش احترام می. صداقتش نبود

دوستی آنها . های او چيزی عايدشان بشود اميد اينکه شايد از مرحمت
  . دمدمی بوده و احترامشان رياکارانه بود

کردند  خواستند می چه می هر نظر به اينکه اين اوباش لگام گسيخته
ا را به هايوب آن.  آنها زندگی ايوب را فالکت بار ساخته بودند،)١١آيه (

کرد که مشغول ساختن  رحم مجسم می صورت يک قشون سنگدل و بی
گستردند،  هايی برای محاصره بوده، برای پايهايش دام می پشته

-١٢آيات (شدند  ور می کردند و بر وی حمله سنگرهای او را منهدم می
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ترسانيدند و جاه  ند طوفانی بودند که ايوب را میآنان همچنين مان). ١۴
و منزلتش را به باد داده بودند و امنيتش را چون بادی که ابر را 

  ).١۵آيه (ربايد از ميان برده بودند  می

. ايوب رنجی را تجربه کرد که مشابه رنج مسيح خداوند بود
و و بر ا) ۶۴-۵٩: ٢۶متی (کردند  او را متهم میترين مردمان  پست

کشيد او را مسخره  و موقعی که درد می) ۶٧آيه (انداختند  تف می
مزمور (؛ و سرود ميگساران شده بود )٣٩-٣۵: ٢٣لوقا (کردند  می
دانست ولی خدا داشت به او افتخار  هرچند ايوب اين را نمی). ١٢: ۶٩

). ١٠: ٣فيليپيان (اد  د را می" مشارکت در رنجها مسيح"سهيم شدن و 
ترين نحو  وب بر تلی از خاکستر نشسته بود، ولی او به عالیبا اينکه اي

  .ارتقا پيدا کرده بود

  

 :کرد  ايوب چنين ناله می).٢٣-١۶: ٣٠ايوب " (من برکتی ندارم"
چه فرق ). ١۶آيه " (روزهای مصيبت مرا گرفتار نموده است... االن "

د خداون! بزرگی داشت با روزهايی که شير و روغن زيتون فراوان بود
های اساسی  به جای اينکه او را با نعمت غنی سازد، حتی از لذت

روزها ايوب از درد غير قابل . ساخت زندگی نيز او را محروم می
شد و لباسهايش را دور  برد؛ و شبها خدا با و گالويز می تحملی رنج می

هرشب خدا با ). ١٩-١۶: ٣٠(افکند  پيچيد و به گل و لجنش می او می
  .گرفت و ايوب بازنده بود ايوب کشتی می

او حتی ايستاد و گريه و فغان کرد که . ايوب به درگاه خدا دعا کرد
به جای اينکه دست ). ٢٠آيه (جواب ماند  رهايی يابد ولی دعای او بی
کرد و مانند پری در  رحمانه به او حمله می خدا به او کمک کند، بی

ايوب برای ). ٢٢-٢١آيات (راند  طوفان او را به اين سو و آن سو می
کرد اما مثل اينکه مرگ اجتناب ناپذير به  نجات جان خود التماس می

  ).٢٣: ٣٠(رسيد  نظر می
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ايوب وفادارانه . )٢۵-٢۴: ٣٠ايوب " (من مددکاری ندارم"
ولی حاال ) ١٧-١٢: ٢٩(ديگران را به هنگام نياز کمک کرده بود 

شدند و حتی دست  در گريه او شريک نمی. آمد هيچکس به کمک او نمی
کردند که مبادا آلوده  با او مثل يک جذامی رفتار می. زدند به او نمی

آنها . شوند يا مانند محکومی که هر آن ممکن است خدا نابودش کند
  .معتقد بودند که نزديک شدن به ايوب کاری عاقالنه نيست

اشخاصی که ايوب کمکشان کرده بود، کجا بودند؟ يقينًا بعضی از 
نعمت خود را تشويق کرده و از او  خواست که ولی دلشان میآنان 

 چنين ٢"مارک تواين. "ولی هيچکس به کمکش نشتافت. قدردانی نمايند
  :گويد می

اگر سگ گرسنه را برداشته او را پرورش دهيد، او شما را گاز "
  ".فرق اساسی بين سگ و انسان همين است. نخواهد گرفت

کنيم که متقابًال ما را خدمت  ران کمک نمیما يقينًا به اين نيت به ديگ
کنيم چون مسيح را  ما ديگران را کمک می). ١۴-١٢: ١۴لوقا (نمايند 

و نيز چون ) ١۶: ۵متی (خواهيم او را جالل دهيم   و میمدوست داري
خواهيم کمکشان کنيم  کنيم و می نسبت به آنان احساس همدردی می

ويلفرد "شک ميسيونر پز). ٣٧-٢۵: ١٠، لوقا ١۵: ١٢روميان (
ای  کنيم در واقع اجاره خدمتی که ما به ديگران می: "گويد  می٣"گرنفل

  ".پردازيم است که ما بابت اطاقمان در اين دنيا می

  

 ايوب در زمان رفاهش ).٢٨-٢۶: ٣٠ايوب " (ای ندارم من آينده"
انتظار داشت که از يک عمر طوالنی برخوردار شود و به آرامی از 

او . ، اما اکنون همه چيز عوض شده بود)٢٠-١٨: ٢٩(ا برود اين دني
او انتظار نور داشت . انتظار نيکی را داشت اما خدا بدی فرستاده بود

                                                 
Mark Twain2 

Wilfred Grenfell3 
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به جای تسلی و آرامش او دائمًا گرفتار . ولی خداوند تاريکی فرستاد
امواج . دلم آشفته است و آرام وقرار ندارد. "تالطمات درونی بود
  ).٢٧: ٣(ته است مصيبت مرا درگرف

اميد بهترين : "گويد  می٤"ويليام حزليت"مقاله نويس انگليسی 
تنها کسانی بدبختند که بدون اميد باشند و کسانی که تا اين . سرمايه است

ايوب به چنين وضعيتی رسيده بود، ولی " .کنند، اندکند درجه تنزل می
ب ضعيف بدن ايو. آمد که حتی خداوند هم به فکرش نبود به نظر می

  . وملتهب بود و پوستش از بيماری سياه شده بود

  

 در گذشته سخنان ايوب ).٣١-٢٩: ٣٠ايوب " (من خدمتی ندارم"
؛ اما )٢۵-٢١: ٢٩(موجب دلداری و اميدواری عده زيادی شده بود 

حاال کلماتش چون زوزه شغال و مانند ناله جغد و شترمرغ شده بود 
نابود شده بود، سرود ايوب چون از آنجا که اميدش ). ٨: ١ميکاه (

او . انگيز داشت چنگ و فلوت او صدای غم. آهنگ مراسم ختم بود
آميز بگويد در حاليکه خود  ران سخنان تشويقيگتوانست با د چطور می

: او قبًال در طی مناظره سؤال کرده بود. برد در عمق نااميدی به سر می
: ١٧ايوب " (د ديد؟پس اميد من کجاست؟ و کيست که اميد مرا خواه"

١۵.(  

 

  )٣١باب (عدالت خدا چشم دوخته است   ايوب بر-٣
اين . اين فصل آخرين دفاعيه ايوب را به نگارش درآورده است

دفاعيه به منزله يک سند قانونی است که در طی آن ايوب در پيشگاه 
خواهد که هرگاه خداوند وی را خطاکار  خداوند قسم خورده و از او می

تنها اميد ايوب اين بود که خداوند ). ٣٧-٣۵: ٣١(زاتش نمايد يابد، مجا
دانست که دشمنانش  اگر او می. به ناله او گوش دهد و از او حمايت کند

                                                 
Willia Hazlitt4 
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انست به آرامی وت اند، می اند و آبروی او را بازگردانيده را ساکت کرده
ايوب زندگی " اگر من"در شانزده بار تکرار عبارت . از اين دنيا برود

کند که حکم  وابط خويش را مرور کرده و از خداوند درخواست میو ر
و با گفتن اين جمله ) ٣۵آيه " (کنم من دفاعيه خود را امضاء می. "کند

دفاعيه من تمام . "او به سوگند خود رسميت داده و سند را امضاء نمود
  ".شد

تقاضا کرد که ) قاضی= دشمن من ( ايوب از خدا ٣٧-٣٣در آيات 
فرصت عرض حال، پاسخی به اتهاماتش و مدرکی :  او بدهدسه چيز به

اگر خداوند نتواند اين کار را انجام دهد، آنگاه . گناهيش برای اثبات بی
هايی را که در سوگندش ذکر کرده بود، از  ايوب تقاضا دارد که لعنت

ايوب حاضر بود در مورد هر قدم از . سوی خداوند بر وی نازل شود
حساب پس دهد، به شرطی که اين امر قضيه را زندگی خود به خدا 

ايوب چيزی نداشت که کتمان کند، او مردی رياکار نبود . داد فيصله می
  ). ٣۴-٣٣آيات (که از مردم ترس و وحشت داشته باشد 

  

برد   ايوب از سه گناه نام می).١٢-١: ٣١(ايوب در مقام يک مرد 
، فريب )۴-١آيه (شهوت : که ممکن است هر مردی را از پای درآورد

  ). ١٢-٩آيات (و زنا ) ٨-۵آيات (و تقلب 

 شهوت اولين قدم به سوی گناه است و گناه اولين قدم به سوی -١
 او  شخص زيبايی را ديدن و زيبايی).١۶-١٣: ١يعقوب (موت است 

 توأم با نيت شهوانی به کلی را تحسين نمودن امری جدا است و با نگاه
 با شهوت به زنی بنگرد، یکس هر: "فرمودمسيح خداوند . کند فرق می

هرچند گناه ). ٢٨: ۵متی " (همان دم در دل خود با او زنا کرده است
باطنی به اندازه خود عمل زنا مخرب نباشد ولی اولين قدم به سوی زنا 

داند که يک تصور آلوده به گناه او را تا به کجاها  است؛ شخص نمی
افکار "ز آسمان اعمال و رفتارها و عالوه بر اين خداوند ا. خواهد برد
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و همه را داوری ) ١٣-١٢: ۴عبرانيان (بيند  ما را می" های قلبی و نيت
خدای قادر مطلق از آسمان بر سر اشخاصی که چنين . "خواهد کرد

  ).، تفسيری٣: ٣١" (فرستد کنند بال و مصيبت می

ت آيا(نمايد   فريب دومين گناهی است که ايوب آن را انکار می-٢
 او هرگز در داد و ستدهای خود برای نفع شخصی فريبکاری و ).٨-۵

در حقيقت، او حتی حاضر نبود با کسانی که چنين . تقلب نکرده بود
الويان (ترازوهايش درست و دقيق بود . کردند همگام شود کارهايی می

: ۵دانيال (و ترسی نداشت ازاينکه خداوند او را بسنجد ) ٣٧-٣۵: ١٩
 دلش نبود و دستهايش نيز آلوده نشده بود زيرا مال طمع در). ٢٧

اگر چنانچه ايوب محکوم به طماع بودن . ديگران را غصب نکرده بود
شد، حاضر بود حاصل مزارش را در فصل آينده  و فريبکاری می

  .ديگران ببرند

و ) ١آيه (شود  از شهوت باطنی آغاز می) ١٢-٩: ٣١( زناکاری -٣
ايوب . شود آلود کشيده می اغنای هوسهای گناهبه کارهای مخفيانه جهت 

. ماند اش کی تنها می هرگز در کمين ننشسته بود تا ببيند همسر همسايه
شد، حاضر بود که همسرش کنيز و  اگر چنانچه به اين گناه متهم می

عمل زشت زناکاری در زندگی اشخاص ! معشوقه مرد ديگری شود
لم آينده نيز موجب داوری آور و دردناک دارد و در عا عواقبی شرم

  ).۴: ١٣، عبرانيان ٧-٣: ۵، افسسيان ٢٩-٢٧: ۶امثال (شود  می

  

 ايوب در خودآزمايی ).١۵-١٣: ٣١( يک کارفرما ايوب در مقام
به قدری دقيق بود که حتی رفتار خود با نوکرانش را نيز در نظر 

ه اکثر اربابان آن زمان اين جنبه از زندگی خود را ناديد. گرفت می
کرد و شکايات  ايوب با نوکران خود سخاوتمندانه عمل می. گرفتند می

دانست که يک روز  نمود زيرا می ای منصفانه رفع می آنان را به گونه
او همچنين ). ٩: ۶ و افسسيان ١۴آيه (به خداوند حساب پس خواهد داد 
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دانست که توسط همان خدايی که آنان را خلق نمود، او نيز آفريده  می
  . و مثل آنان به دنيا آمده استشده

  

 در ).٣٢-٢٩ و آيات ٢٣-١۶: ٣١(ايوب در مقام يک همسايه 
، ايوب قبًال بيان داشته بود که )٩-۶: ٢٢(پاسخ اتهامات نادرست اليفاز 

) ١٧-١٢: ٢٩(کرد  چگونه به احتياجات فقرا و نيازمندان رسيدگی می
خويش تکرار ولی اکنون اين مطلب را به عنوان جزئی از سوگند 

گفت؛ او در مقابل مردم از خود دفاع  او سخنی به گزاف نمی. کند می
اگر چنانچه ايوب در محکمه . کرد و از خدا تقاضای حمايت داشت می

داوری به ناحق دست خود را عليه کسی برافراشته بود، ايوب اميدوار 
  . بود که خداوند آن دست را از شانه قطع کند

غذا و لباس . ت بيوه زنان، يتيمان و فقرا بودايوب به فکر احتياجا
او حتی با آنها . نمود کرد و در دادگاه از آنان دفاع می آنها را فراهم می

مثل اعضاء خانواده خود رفتار کرده و از آنان تا زمانی مواظبت 
ثروت ايوب را خداوند به او . کرد که بتوانند روی پای خود بايستند می

کرد خدا  ايوب ديگران را در اين ثروت سهيم نمی عطا کرده بود و اگر
ايوب حتی در حق ). ٢٣: ٣١(حق داشت که ثروتش را از او بگيرد 

او همچنين نسبت به ). ٣١-٢٩آيات (کرد  دشمنان خود نيز نيکی می
). ٣٢آيه (کرد  نوازی می کردند مهمان غريبانی که از شهرش عبور می

 مقتدر بود، بدون شک بسياری نظر به اينکه ايوب يک شيخ ثروتمند و
ورزيدند و از او نفرت داشتند؛ با اين  از مردم نسبت به وی حسادت می

او از مصيبت آنها شاد . کرد وجود ايوب در حق آنان مهربانی می
و ) ۴٧-۴٣: ۵ و متی ١٨-١٧: ٢۴ و امثال ۵-۴: ٢٣خروج (شد  نمی

  ).٢١-١٧ :١٢روميان (کرد که خداوند آنان را لعنت کند  دعا نمی

 خوراک وکرد و  ايوب نسبت به غريبان نيز با سخاوت رفتار می
هيچکدام از نوکران . ساخت جای استراحت شب را برايشان مهيا می
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در خانه ). ٣١: ٣١(ايوب قادر نبودند وی را به خودخواهی متهم کنند 
  .ايوب به روی همه باز بود و او در بخشش عطايا نيز سخاوتمند بود

  

 ايوب خدا را از روی ).٢٨-٢۴: ٣١(مقام يک عابد ايوب در 
پرستيد و بر آن به عنوان  او ثروت خود را نمی. پرستيد خلوص دل می

کرد و نيز در مورد کسب ثروت به  منبع امنيت خويش تکيه نمی
اليفاز ايوب را متهم کرده ). ١٨-١٧: ٨تثنيه (داد  خويشتن اعتبار نمی

ولی ايوب اين ) ٢۵-٢۴: ٢٢( است بود که طال را خدای خويش ساخته
او زرپرست نبود و اجرام سماوی را هم مخفيانه . اتهام را رد کرد

اول پادشاهان (ای عابدانه به سوی آنها روانه سازد  پرستيد تا بوسه نمی
اگر چنانچه ايوب مرتکب چنين گناهی شده بود، هرچند ). ١٨: ١٩

و ايوب را به خاطر ديد  ممکن بود مردم او را نبينند ولی خدا می
  .کرد وفايی او مجازات می بی

  

 ٣٧-٣۵ در آيات ).۴٠-٣٨: ٣١ايوب (ايوب در مقام يک مباشر 
ايوب درخواست رسمی دادرسی خود را تکميل کرده و آن را امضاء 

آنگاه يک موضوع ديگر هم بياد آورد که الزم بود در اين بحث . نمود
ايوب با . د به او داده بودنظارت بر امالکی که خداون: گنجانده شود

اگر با زمين . کرد که گويی يک شخص است زمينش طوری رفتار می
گريست  کشيد و از درد می بد رفتار کرده بود، زمين عليه او فرياد می

اش بيش از حد کار  اگر چنانچه ايوب از کارکنان مزرعه). ٣٨آيه (
 جو، علف کشيد، خدا کامًال حق داشت که به جای محصول گندم و می

  .هرزه نصيبش کند

وقتی سوگند ايوب را مرور کنيد متوجه خواهيد شد که او از خدا 
خواسته بود که هرگاه اتهامات وارده به جا بوده باشد و ايوب مقصر و 

ديگران :  تعيين کندگناهکار شناخته شود، خداوند کيفر سنگينی برايش
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؛ زنش کنيز )٨يه آ(محصولش را بخورند و غالت او را از ريشه بکنند 
آيه (بازويش از شانه جدا شود ؛ )١٠آيه (ومعشوقه مردی ديگر شود 

). ۴٠آيه (؛ محصولش به جای گندم و جو علف هرزه و خار باشد )٢٢
ح ساخت که همزمان با مجازاتهايی که ذکر شد، حاضر است او واض

  ).٢٨ و ٢٣، ١۴آيات (با داوری عادالنه خدا روبرو شود 

وب به پايان رسيد، همه در سکوت نشستند و سؤال وقتی سخنان اي
آيا خدا فورًا غضب خود را نازل . داشتند که بعد ازاين چه خواهد شد

خواهد ساخت تا ثابت کند که ايوب مقصر است؟ يا اينکه او تقاضای 
دهد تا از  شود و به وی فرصت می پذيرد و بر او ظاهر می ايوب را می

از آسمان سخن خواهد گفت و به سؤاالت خود دفاع کند؟ شايد خداوند 
  .ايوب پاسخ خواهد داد

ايوب به اين علت خدا را به مبارزه طلبيده بود زيرا مطمئن بود که 
سه دوست ايوب اطمينان داشتند که . خداوند از او حمايت خواهد کرد

  .خدا او را محکوم خواهد نمود

ه تعجب خدا چه خواهد کرد؟ پاسخ اين سؤال ممکن است شما را ب
  !بياندازد

  
  
  
  
  
  
  
  
  





  فصل يازدهم

 پاسخهای اليهو
  ٣٣-٣٢ايوب 

 
شخص خودبين ممکن است مغرور شود و تصور کند که او "

مورد پسند همگان است در حاليکه در حقيقت موجب مالل دنيا 
  ".است

  ١باروخ اسپينوزا
 

او دفاعيه خود را تمام کرده و سوگند ياد . ايوب سکوت کرده بود
د که در مورد اتهاماتی که از سوی دوستان بر وی وارد شده کرده بو

ايوب از خدا خواسته بود که حمايتش کند و در . باشد بود، مقصر نمی
دادرسی بسيار طوالنی شده بود . غير اينصورت فتوای او را صادر کند

  .و زمان آن رسيده بود که قاضی عالم اقدام نمايد

د و از جسارتی که ايوب در سه دوست ايوب نيز ساکت نشسته بودن
طی سخنانش خطاب به خداوند و درباره خداوند از خود نشان داده بود، 

آنها مطمئن بودند که قدم بعدی نزول داوری . زده شده بودند وحشت
  . خداوند بر ايوب خواهد بود

آتشی از آسمان نريخت و صدای . خدا سکوت اختيار کرده بود
وت خود نشانگر شهادت روشنی از آن سک. خشمگين الهی شنيده نشد

گفت آنان در مطالبی که  جانب خداوند بود که به سه دوست ايوب می
همچنين اين . اند اند، به خطا رفته درباره ايوب و خداوند اظهار داشته

سکوت نوعی گواهی برای ايوب بود که خدا خالق عالم تسليم فرمان و 

                                                 
Benedict (Baruch) Spinoza 1  فيلسوف هلندی يهودی االصل قرن هفدهم  
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کند که  نکه کسی فکر میبه خاطر اي. گيرد دستور مخلوقاتش قرار نمی
  . آيد موقع ظهور خدا رسيده است، خدا به ميدان نمی

لندن که مردم آزادند هر نقطی ايراد کنند، مردی " هايد پارک"در 
اگر : "طلبيد کرد، مردم را به مبارزه می عليه مسيحيت سخنرانی می

و !" دهم که بزند و مرا بکشد خدايی هست من به او پنج دقيقه مهلت می
بعد از پنج دقيقه . عد او ساعتش را بيرون آورد و پنج دقيقه صبر کردب

  !"کند که خدايی نيست دوستان اين ثابت می: "او تبسمی کرد و گفت

: يک ايماندار مسيحی از ميان جمعيت او را صدا زده چنين گفت
کنی که بتوانی کاسه صبر خدای قادر مطلق را ظرف پنج  آيا گمان می"

  " ؟دقيق لبريز کنی

در هر حال، ميان جمعيتی که دور تل خاکستر نشسته بودند، يک 
او اليهو بود، مردی که چنان ناشناخته . نفر ساکت بود که ساکت ننشست

بود که ضروری بود شجره نامه کامل او داده شود تا مردم او را 
جهت ) ١١: ٢(و نه سه دوستش ) ١: ١(نه ايوب ). ٢: ٣٢(بشناسند 

اليهو .  چنين معرفی جامعی نزد ديگران نداشتندشناسايی نيازی به
مقدس، و در طی آن سيرت  سخنرانی طوالنی کرد، شش فصل در کتاب

رئوس . خدا را شرح داد و اين حقيقت را به وضع ايوب مربوط ساخت
  :توان چنين خالصه کرد مطالب و مهم بيانات اليهو را می

  ) توجه کنيد٨، به آيه ٣٢ايوب (گويد   خدا توسط من سخن می-١

  ) توجه کنيد٢۴، به آيه ٣٢ايوب ( خدا کريم و بخشنده است -٢

  ) توجه کنيد١٢-١: ٣۴، به ٣۵-٣۴ايوب ( خدا عادل است -٣

  ) توجه کنيد٢۶ و ۵: ٣۶، به ٣٧-٣۶ايوب ( خدا بزرگ است -۴

با اينکه اليهو بعضی چيزها گفت که ساير سخنرانان هم همان را 
کرد  او سعی نمی. کرد  با ديگران فرق میگفته بودند ولی مقصود او

 نظر ايوب نسبت به خدا گفت  میثابت کند که ايوب گناهکار است، بلکه
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ای را در مباحثه خود به ميان آورد  اليهو حقيقت تازه. باشد نادرست می
فرستد ولی نه به منظور تنبيه بلکه برای  و آن اينکه خدا مصيبت می
و برای اينکه ) ٢۴ و ١٨: ٣٣(اه بازدارد اينکه ما را از ارتکاب به گن

پولس رسول با نکته ). ١۵-١: ٣۶(ما را تبديل به اشخاص بهتری نمايد 
و نويسنده رساله عبرانيان با نکته دوم ) ١٠-٧: ١٢دوم قرنتيان (اول 

  ).١١-١: ١٢عبرانيان (موافقند 

 عانه اليهو را درباره خدا بررسیکنون بياييد اولين اظهار نظر قاطا
  :کنيم

 

  )٣٢ايوب (گويد   خدا توسط من سخن می-١
اليهو تأکيد کرد که قبل از سخن گفتن صبورانه منتظر مانده است و 

يکی اينکه او از ايوب و سه دوستش : برای اين امر دو دليل ارائه داد
جوانتر بود و جوانان بايد به سن و تجربه بزرگترها احترام بگذارند 

کرد،  ه اليهو سخن بزرگترها را قطع میهرگا). ٧-۶، ۴: ٣٢ايوب (
  . شد ادبانه و خارج از نزاکت محسوب می کاری بسيار بی

خواست تمام مباحثه را بشنود و با استداللها  دليل دوم اين بود که می
نقل قول اليهو از ). ١٣: ١٨، امثال ١١: ٣٢ايوب (آشنا شود 
سخنانش گوش داده های آنها دليل بر اين بود که وی با دقت به  سخنرانی
اليهو نيز مانند ). ١٢: ٣٢ايوب (های آنها را به خاطر سپرده بود  و گفته

، سخنانش به قدری آهنگ غرور جوانی "دانشمندان جوان علوم الهی"
: ٣٣ و ١٧ و ١٠ و ۶، آيات !"دانم گوش کنيد به آنچه من می("داشت 

کرد  که گمان می؛ ولی در بيشتر بياناتش جوابی صادق بود )٣-١
  .تواند ايوب را ياری دهد تا پاسخ سؤاالت خود را پيدا کند می

سپس چهار دليل آورد . اليهو خود را معرفی کرد و وارد مباحثه شد
تا شرح دهد که چرا به نظر او مهم بود که سخن بگويد و ديگران گوش 
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بايستی آنان را  شد و می محسوب می" هيچکاره"زيرا در واقع او . بدهند
  .گويد ارزش شنيدن دارد کرد که آنچه می یقانع م

  

 در اين آيات چهار بار ).۵، ٣-١: ٣٢ايوب (او خشمگين شده بود 
او نسبت به سه دوستش خشمگين . گفته شده است که اليهو خشمگين شد

بود چونکه اظهارات ايوب را نتوانستند رد کنند و نسبت به ايوب از 
. دانست ر از خدا محق میاين جهت خشمگين بود که او خود را بيشت

کرد که خداوند در اشتباه است و سه دوست ايوب قادر  ايوب ادعا می
بللد، صوفر و اليفاز دست ! نبودند ثابت کنند که ايوب به خطا رفته است

و منتظر نشسته بودند تا خدا بيايد و شخصًا ) ۵آيه (از مباحثه کشيده 
دم موفقيت آنان جانش به اليهو از ع). ١٣-١٢آيات (ايوب را مجاب کند 

  . لب رسيده بود

عصبانی شدن آسان است، همه افراد قادرند : "ارسطو گفته است
ليکن خشمگين شدن نسبت به کسی که حقش باشد و به . چنين باشند

اندازه درست، به موقع با مقصود درست و به طرز درست کار آسانی 
  ."کسی قادر به انجام اين کار نيستنيست و هر 

 سن بايد حکمت شخص را ).١٠-٨: ٣٢ايوب (لهام يافته بود او ا
). ٣١: ١۶امثال (بيافزايد، اما تضمينی نيست که چنين خواهد بود 

اليهو که ! متأسفانه هم احمقهای پير هم وجود دارند و هم احمقهای جوان
توانست ادعا کند که در مورد روشهای خداوند و  مردی جوان بود نمی
ر کسب کرده است؛ ولی او ادعا کرد که چيزی مردمان تجربه بسيا

القدس به  روح. بهتر دارد و آن همانا بصيرت از جانب روح خدا بود
و حقايق الهی را بر او ) ١١: ٢اول قرنتيان (روح اليهو تعليم داده 

اليهو نيازی به حکمتی که بر اثر تجربه به دست . کشف نموده بود
-٩٧: ١١٩مزمور (تعليم يافته بود آيد نداشت، زيرا از سوی خداوند  می

١٠٠.(  
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کند که چرا اليهو مکررًا اصرار داشت که ايوب و  اين روشن می
و ٢؛ ٣٣ و٣١ و ١: ٣٣، ١٠: ٣٢ايوب  (دوستانش به او گوش دهند

دهد که چرا او با تأکيد اين  همچنان شرح می). ١۴: ٣٧؛ ١۶ و ١٠
آنچه "؛ )١٧ و ١٠، ۶: ٣٢" (به عقيده من: "برد عبارت را به کار می

کسانی را که هر روزه از سوی ). ٣-١: ٣٣" (کالم من"و " دانم من می
  !بينند،  بنابراين بهتر است گوش دهيد خداوند الهام يافته باشند، نمی

  

اگر ايوب با من به  ").٢٢-٢١، ١۴: ٣٢ايوب (غرض بود  او بی
، ١۴: ٣٢(" دادم مباحثه پرداخته بود، با اين نوع منطق پاسخ او را نمی

اليهو اين را روشن ساخت که دليلی نداشت از کسی ). تفسيری
طرفداری کند زيرا نه ايوب و نه سه دوستش شخصًا به وی حمله 

اليهو همچنين گفت که از تکرار استداللهايی که آنان به . نکرده بودند
کار برده بودند، اجتناب خواهد کرد ولی کامًال به اين قول خود وفا 

  .نکرد

. طرف نبود غرض بوده باشد ولی او به هيچ وجه بی د اليهو بیشاي
او ! گذاشت طرفی باقی نمی خشم اليهو به قدری بود که جايی برای بی

قول داد که فقط موضوعات را مطرح کند ولی بعضی از سخنانش 
اما در مورد تملق نکردن . بيشتر جنبه جنبه شخصی داشت تا فلسفی

با خواندن . او به قول خود وفا کرد) ٢٢-٢١آيات (نسبت به کسی 
سخنرانی اليهو متوجه خواهيد شد که او شش بار ايوب را به اسم 

ولی ). ١۶: ٣۵؛ ٣۶، ٣۵، ٧، ۵: ٣۴؛ ١: ٣٣(دهد  مخاطب قرار می
سه دوست بسيار نزديک ايوب در طی سخنانشان هرگزاين کار را 

ف بود که در مشرق زمين، اين کار بسيار به دور از عر. نکرده بودند
  . مردی جوانتر بخواهد بزرگترها را با نام صدا کند
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 اليهو مدتی طوالنی صبر ).٢٠-١۶: ٣٢ايوب (او وادار شده بود 
او در حالی که انتظار . کرده بود تا فرصت سخن گفتن را بيابد

او به . کشيد، فشار درونيش به قدری زياد شد که به حد انفجار رسيد می
وقتی شراب نو تمخير . ر از سخنان شده بودمثال يک مشک شراب پ

سازد؛  را متورم مینمايد که مشک شراب  شود، از خود گازی توليد می
اگر کسی ). ١٧: ٩متی (ترکد  و اگر مشک کهنه و خشک باشد، می

رنجيد، زيرا او معتقد بود که  گفت که اليهو خيلی باد کرده، او می می
اليهو از جانب . نمايد ن گفتن میاين روح خداست که او را وادار به سخ

او اصًال . داند به زبان بياورد دانست آنچه می خداوند خود را موظف می
خبر نداشت که وقتی خداوند در صحنه حاضر شود، اليهو و تمام 

  .هايش را به کلی ناديده خواهد گرفت گفته

 

  )٣٣ايوب ( خداوند کريم و بخشنده است -٢
ت زيرا در مورد مقصود درد و رنج اين سخنرانی قابل توجهی اس

 دوستان ايوب چنين استدالل .کند يک ديدگاه جديد را وارد بحث می
کرده بودند که رنجهای او دليل بر آن است که خدا او را به خاطر 

کند که گاهی  کند، ولی اکنون اليهو چنين استدالل می گناهانش تنبيه می
به . را از گناه کردن بازدارددهد که ما رنج بکشيم تا ما  خدا اجازه می

عبارت ديگر، درد و رنج ممکن است برای پيشگيری باشد نه مجازات 
خداوند تمام ).  مراجعه کنيد١٠-٧: ١٢به تجربه پولس در دوم قرنتيان (

کند تا ما را از گناه محفوظ بدارد مبادا در گودال  سعی خود را می
  ).٢۴: ٣٣يوب ا(هالکت بيفتيم و اين نشانگر فيض ولطف اوست 

قبل از اينکه اليهو صحبت خود را شروع کند به ايوب اطمينان داد 
گيرد و  سخنانش از روی صداقت است و از روح خدا سرچشمه می

اليهو ادعا نکرد ). ٧-١آيات (ديگر دليلی ندارد که ايوب هراسان شود 
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. باشد؛ او هم مثل ايوب از گل ساخته شده بود که محرم رازهای خدا می
و قول داد که سخنانش سخت و آزار دهنده نخواهد بود و از ايوب ا

خواست متکلم وحده  اليهو نمی. دعوت کرد که در جواب دادن آزاد باشد
شايد ايوب با سخنان اليهو مجاب شد يا . باشد اما درست همانگونه شد

يا اينکه ) ٣٣-٣١آيات (اليهو فرصت کافی به ايوب نداد تا سخن بگويد 
  . ارزش جواب دادن نداردايوب ديد

پس از اينکه اليهو به ايوب اطمينان داد که سخنانش او را کمک 
خواهد کرد نه اذيت، به نقل قول از سخنانی که ايوب درباره خود ش 

سخنان ايوب زمينه را برای استدالل ). ١١-٨آيات (گفته بود پرداخت 
  .ساخت اليهو مهيا می

و ) ٩آيه (گناهی کرده است  نخست اليهو گفت که ايوب ادعای بی
کند،  گناهی می اينکه ايوب ادعای بی. اين چيزی نبود که ايوب گفته باشد

تعبيری بود که اليفاز از سخنان وی کرده بود، در صورتی که ايوب 
ايوب گفته بود که دروغ نگفته است ). ۴: ١١(چنين سخنی نگفته بود 

 اينکه پارسا و و) ٧: ١٠(و اينکه آدم بدکرداری نيست ) ٣٠: ۶(
-١١: ٢٣(و از خدا سرپيچی نکرده است ) ۴: ١٢(درستکار بوده 

او همواره درستی و . گناه بوده است ؛ ولی هرگز نگفت که بی)١٢
، ولی هرگز نگفت که )۵-۴: ٢٧ ،٣: ٢(راستی خود را حفظ کرده 

). ٢١-٢٠: ٩(در حقيقت او کامل بودن را تکذيب کرد . کامل بوده است
های صوفر را با  ضعيف بود زيرا او گفته اساسی اليهو چينی مقدمه

کند  رسيد که ايوب ادعا می شايد چنين به نظر می. ايوب قاطی کرده بود
تقصير است و اين  گناه است در صورتيکه او فقط گفته بود بی که بی

  .کامًال امر ديگری است

ل نيست ثانيًا اليهو از گفته ايوب چنين استنباط کرده بود که خدا عاد
اين ). ١١-١٠: ٣٣(کند  و با او به صورت يک دشمن رفتار می
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ايوب طی ). ٧، ١١: ١٩ و ٩: ١۶، ٢۴، ٢٧: ١٣(برداشت درست بود 
او حمله کرده و چرا  سخنانش مکررًا از خدا سؤال کرده بود که چرا به
اليهو زياد نگران . کند در حق او يک داوری منصفانه را اجرا نمی

خواست  ه گفتار ايوب در مورد خودش نبود، او میبحث کردن دربار
روحانی "اين . نادرستی اظهارات ايوب را در مورد خدا ثابت کند

دانست، چون  درباره اصول سخنرانی در مالء عام چيزهايی می" جوان
  .  يک الگوی خطابه است٣٣ايوب 

خدا از انسان : کند ، قضيه خود را بيان می١۴-١٢اول، او در آيات 
کند و انسان در  تر است و با او به طريقهای مختلف صحبت میبزرگ

دهد که خدا به سه  سپس شرح می. باشد همه موارد قادر به درک آن نمی
  :کند طريق با انسان صحبت می

آيات (، از طريق درد و رنج )١٨-١۵آيات (در خوابها و رؤياها 
  ).٣٣-٣٢آيات (و توسط فرشتگان ميانجی ) ٢٢-١٩

منظور .  پنج بار تکرار شده است٣٣-١۴در آيات " هاويه"کلمه 
خدا از تنبيه اين نيست که با درهم شکستن غرور انسانها و برگردانيدن 

، آنها را از هالکت برهاند )١٨-١٧: ٣٣ايوب (آنان به اطاعت خويش 
کند آنان را از افتادن در قعر هاويه  خدا سعی می). ٢٠-١٩: ۵يقوب (

آيه (شوند  کاران سرکش به هاويه نزديک می، ولی گناه)١٨(حفظ کند 
و باالخره به ) ٢۴آيه (شوند  سپس به سوی هاويه سرازير می) ٢٢

زمانی که تقريبًا ديگر دير شده است، ). ٢٨آيه (افتند  درون هاويه می
. يابند و نجات می) ٣٠آيه (گرداند  اعت کننده آنها را از هاويه برمیفش
در دو يا سه دفعه با انسان به عمل اينک همه اين چيزها را خدا "

آورد تا جان او را از هالکت برگرداند و او را از نور زندگی منور  می
دوم " (خواهد کسی هالک شود خدا نمی). "٣٠-٢٩آيات " (سازد
  ).٩: ٣س رپط
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مقدس، گاهی   در دوران کتاب).١٨-١۵: ٣٣ايوب (خواب و رؤيا 
کرد، ولی امروزه روح او  یخدا با انسان توسط خواب و رؤيا صحبت م

). ٢-١: ١عبرانيان (کند  در درجه اول توسط کالمش ما را هدايت می
بينند، ممکن است آنان را  اگر گناهکاران خواب و رؤيای ترسناکی می

ايوب خود را نيز . از گناهی که در نظر داشتند مرتکب شوند، بازدارد
 خواب و رؤيا خدا). ٢١-١٢: ۴آيات (خوابهای ترسناکی ديده بود 

، که آنها کالم خدا را بشنوند و "گوش انسان را باز کند"فرستد تا  می
اگر خودشان را فروتن نکنند، ممکن است به حفره مرگ . اطاعت کنند
  .افکنده شود

ای را گرفت و  شخصی در يکی از خيابانهای نيويورک جلوی غريبه
ايد با من در ميان  دهتوانيد خوابی را که دي آيا می"از او چنين سؤال کرد 

روم در حاليکه يک هفته است  بگذاريد؟ من دارم نزد روانپزشک می
بدجوری احتياج دارم که با روانپزشکم از يک . که نتوانستم بخوابم

  !" صحبت کنمخواب

نه همه خوابها دارای معنی پوشيده هستند و نه همه آنها حاوی پيام 
افتد که به علت   اتفاق میبارها. باشند ای از سوی خداوند می ويژه

اشخاصی که برنامه ! بينيم خوردن غذای نامناسب، خوابهای پريشان می
دهند، بيشتر به  زندگی خود را بر اساس کتاب تعبير خواب ترتيب می

 شکستن خدا قادر است برای . شوند جای اينکه هدايت شوند، گمراه می
 اين روش غرور يک گناهکار متکبر از خواب استفاده کند، ولی

  . معمول خداوند نيست

  

 در ٢"لوئيس. اس. سی" آقای ).٢٢-١٩: ٣٣(درد و رنج ايوب 
در زمان خوشيهای ما خدا " :نويسد چنين می" مسآله درد و رنج"کتاب 

                                                 
C. S. Lewis, The Problem of Pain2 
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زند ولی به  کند، با وجدان ما حرف می با ما در گوشی صحبت می
وست تا کشد، اين بلندگوی ا هنگام بروز درد و رنج ما او فرياد می

گاهی خدا برای اخطار دادن و فروتن ." دنيای ناشنوا را بيدار کند
-١: ١٢عبرانيان (کند  ساختن ما به مرحله تسليم از درد استفاده می

کند که در بسترش رنج  اليهو يک شخص مريض را بررسی می). ١١
آيا اين تصويری از ايوب . رود اشتهايی قوايش تحليل می برد و از بی می

خواهد توجه او را جلب  کش چونکه خدا می ولی اين مرد رنج میاست؟ 
  .کرده و او را از شکستن قانون الهی بازدارد

اين اشتباه است اگر بگوييم که همه دردها و رنجها از جانب خدا 
. شود، زيرا باعث بعضی از دردها خودمان هستيم نازل می

 زيادی را شود و مردمان انگاری در رانندگی باعث تصادف می سهل
تغذيه نادرست ممکن است موجب به هم خوردن نظم . سازد دردمند می

بدن شود و اعضای صدمه ديده شکايت خود را به صورت درد ابراز 
ولی گناه باعث درد ) ٢۵: ١١عبرانيان (در گناه لذتی نهفته است . نمايند

اگر ). ١۵: ١٣امثال " (راه خيانتکاران سخت است. "شود و رنج می
  .اش را خواهند پرداخت  از قانون خدا تجاوز کنند، جريمهمردم

نگير انسان ماما نبايد گفت که تمام درد و رنج برای تنبيه گناه دا
دهد درد  کند که گاهی اوقات خداوند اجازه می اليهو استدالل می. شود می

. بيايد تا جلوی مردم را از گناه کردن و سقوط کردن در هاويه بگيرد
داده بود تا نگذارد که مغرور شود و " خاری در جسم "خدا به پولس

- ٧: ١٢دوم قرنتيان (پولس آموخته بود که بابت آن بايد شکرگزار باشد 
اليهو اميدوار بود که ايوب تسليم خدا شده، وضعيت دردناک خود ). ١٠

را خواهد پذيرفت و برکاتی را که خدا برايش تدارک ديده است دريافت 
کند  دوست ندارد مريض شود و هر کسی دعا میهيچکس . خواهد کرد
انگلستان، آقای " کانگريگيشنال"اما دانشمند الهيات کليسای . تا شفا يابد
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دعا کردن برای تبديل درد کاری : "چنين گفته است" فورسيت. ت. پ"
اين است آن چيزی که ." بس بزرگتر است تا دعا کردن برای رفع آن

آنچه ممکن بود به عنوان .  آموختپولس در رابطه با خاری در جسم
ای برای تکه پاره کردنش به کار آيد، با فيض خدا ابزاری شد که  اسلحه

داد، ممکن  اگر پولس آن عامل درد را از دست می! پولس را ساخت
ر شود و تکبر او ممکن بود او وبود از موفقيتهای روحانی خويش مغر

  . را به سوی گناه سوق دهد

و راه ارائه داده است تا نشان دهد که چگونه خداوند تا اينجا اليهو د
: گويد تا آنان را از سقوط کردن در هاويه بازدارد با مردم سخن می

  .کشد اکنون راه سومی را نيز پيش می. خواب و رؤيا، بيماری و درد

  

 کتاب ايوب ).٣٣-٢٣: ٣٣ايوب (خدمات روحانی فرشته ميانجی 
شود که در آنجا فرشتگان  روع میبا شرحی از دادگاه آسمانی خد ش

). ١: ۶، ٢: ١، ٣٣ايوب (شوند  برای خدمت حاضر می) پسران خدا(
 فرشتگان را به عنوان مقدسين ذکر ١: ۵ و احتماًال در ١٨: ۴اليفاز در 

اند که از آفرينش جهان   ذکر شده٣٨: ٧کند و فرشتگان همچنين در  می
 جای ديگری در اين کتاب به جز اين آياتی که ذکر شد،. کند شادی می

  .از فرشتگان صحبتی به ميان نيامده است

به شخص گناهکار از طريق . کشد اليهو تصوير با ابهتی را پيش می
خواب و رؤيا اخطار داده شده و از طريق درد و بيماری و هم تنبيه 

) پيک مرگ(او به لب گور نزديک شده است و هالک کننده . شده است
آنگاه ). ٢٢: ٣٣(ا در چنگال خود گرفتار سازد نزديک است که او ر

و از وی ) يکی در ميان هزار(خيزد  ناگهان يک مأمور ويژه برمی
او به شخص دردمند : کند اين مأمور دو نوع خدمت می. کند حمايت می

کند تا  و نيز نزد خدا شفاعت می) ٢٣آيه (گويد که چکار بايد بکند  می
  . دآن شخص را شفا دهد و عافيت بخش
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رسد که اين فرشته شفيع همان عيسای مسيح خداوند  چنين به نظر می
اول (است، شفيعی که جان خود را به عنوان کفاره گناهان فدا ساخت 

در نقش فرشته خداوند، در زمان ). ۴۵: ١٠، مرقس ۵: ٢تيموتائوس 
ای بدهد  عهد عتيق نيز، پسر خدا به مالقات جهانيان آمد تا پيامهای ويژه

، خروج ١١: ٢٢، ٩: ١۶پيدايش (رهای مهمی را به انجام رساند و کا
 اما اليهو به اين فرشته به صورت ميانجی انسان .)١١: ۶، يهودا ٢: ٣

و خدا نگاه کرد و حتی فراتر از آن او را به صورت مهيا کننده بهای 
  .نجات گناهکاران ديد

خود اين همان ميانجی آسمانی است که ايوب در تمام مدت مباحث 
کرد که او و  می" حکم"ايوب تقاضای يک ! کرده است درخواست می

" شاهد"، يک )٣٣: ٩ايوب (خدا را برای دادرسی نزد هم بياورد 
فديه "، )١٩: ١۶(آسمانی که مدافع دعوی او در پيشگاه خداوند شود 

خدمت ). ٢۵: ١٩( وی حمايت کند زکه حتی بعد از مرگش ا" ای دهنده
). ٢۴: ٣٣(باشد  کامال عملکرد فيض خدا میروحانی اين فرشته 

). ٢۴آيه " (ای يافتم چون برای او فديه! نگذاريد بميرد! آزادش سازيد"
گويی صدای خداوندمان عيسی مسيح است که هم ميانجی و هم فديه ما 

  ).۶-۵: ٢اول تيموتائوس (است 

. مقدس تنيده شده است در تار و پود علم الهی کتاب" فديه"مفهوم 
با تقديم يک جانشين، فراهم کردن : "ای کلمه عبری چنين استمعن

گناهکار امکان ندارد در مقابل پرداخت بهای ناچيزی " .کفاره گناه
، يا اعمال نيک و يا داشتن نيت خوب )٩-٧: ۴٩مزمور (چون پول 
ای تهيه شود که مورد قبول خداوند قرار بگيرد و  بايد فديه. آزاد شود

ايوب ). ١٧-١۶الويان (نمايد  ب ريختن خون میخدا در اين مورد طل
دانست  از سه دوست خود نخواسته بود که فديه او را بپردازند چون می

فقط خدا قادر ). ٢٣-٢١: ۶ايوب (که آنان قادر به انجام اين کار نيستند 
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اگر خدا . است اين فديه را فراهم سازد و او آن را مهيا ساخته است
يک به سقوط در ورطه هالکتند فديه را فراهم برای گناهکارانی که نزد

  !ای است ساخته باشد، نپذيرفتنش چه کار احمقانه

اليهو به ايوب قول داد که اگر خود را فروتن سازد خدا وضعيت او 
خواهد " تولدی نو"اين کار مانند . دگرگون خواهد ساخترا از اساس 

او بار ديگر ).  را مالحظه فرماييد٣  و نيز يوحنا باب ٢۵: ٣٣! (بود
؛ به شرطی )٢۶: ٣٣ايوب (از دعا و مصاحبت با خدا لذت خواهد برد 

که او به گناهان خود اعتراف کرده و اذعان کند که خداوند به مراتب 
ايوب از تاريکی ). ٢٧آيه (کمتر از استحقاقش او را تنبيه کرده است 

د که به نور نقل مکان خواهد کرد و با شادی شاهد نجاتی خواهد بو
  ).٢٨آيه (خداوند فراهم ساخته است 

رساند که اليهو از ايوب انتظار پاسخ   چنين می٣٣-٣١: ٣٣باب 
اليهو ! خواست که ايوب سکوت اختيار کند عين حال میر داشته ولی د

خواست که دست از سخن گفتن  از مطالب خود لبريز بوده و نمی
 که خداوند سخن ا او منتظر بودرولی ايوب پاسخش نداد زي. بردارد
ايوب قبًال دالئل خود را بيان داشته و حريف خود را به مبارزه . بگويد

بنابراين گفتار و طرز فکر اليهو برای ايوب چندان اهميتی . طلبيده بود
  .نداشت

بسيار باالتر ارجاع داده  چون ايوب دادخوادست خد را به يک دادگاه
  .ی اليهو قاضی ظاهر شودبود، منتظر بود به محض پايان يافتن سخنران

  
  
  
  
  
  
  
  





  فصل دوازدهم

 تعريف و دفاع اليهو از خدا
  ٣٧-٣۴ايوب 

 
تو از نظر ما بسيار ... پرستم چيست؟ پس خدايی که من می"

پنهان هستی، ولی درعين حال در ميان ما هستی، تو زيباترينی و 
در عين حال نيرومندترين و با تحمل جاودانه، با اين وجود ما 

  ".به درک تو نيستيمقادر 
  ١آگوستين قديس

 
خواندند، زيرا درباره  می" ملکه علوم"را " علم الهيات"زمانی 

الهيات . گويد که همانا دانش خدايی است مهمترين دانشها سخن می
باشد چون ما  علمی است ضروری، ولی بسيار مشکل نيز می

ان رومي(اطالع حاصل کنيم " غير قابل شناخت"خواهيم درباره  می
اش  از همه  خدا خود را در خلقت، در مشيت الهی). ٣۶-٣٣: ١١

باالتر در ذات پسرش مکشوف کرده است؛ ولی درک ما از آنچه 
  .خداوند مکشوف کرده ممکن است همواره روشن نباشد

پرستی عبارت است از  جوهر بت: "گويد  می٢"توزر. و. ا"آقای 
بنابراين هر ." باشد  نمیپرورش افکاری درباره خدا که شايسته مقام او

که سعی دارد خدای قادر مطلق را تعريف نمايد و از وی دفاع کند بايد 
زيرا دانش مايه تکبر است، حال آنکه "ای فروتن باشد؛  پرستش کننده
  ).١: ٨اول قرنتيان " (کند محبت، بنا می

                                                 
St. Augustin1 از پدران کليسا در قرن چهارم   

A. W. Tozer, The Knowledge of  the Holy2 
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کنيم که  خوانيم، چنين استنباط می زمانی که سخنرانيهای اليهو را می
. ر حال رشد کردن نيست؛ بلکه باد غرورش در حال ازدياد استاو د

رسيم که فکر شنوندگانش سرگردان است،  همچنين به اين نتيجه می
، ٣١، ١: ٣٣ايوب (کند که با دقت گوش دهند  زيرا او مرتبًا تشويق می

اليهو دو سوم آخر سخنرانيش را صرف تعريف و ). ١٠ و ٢: ٣۴؛ ٣٣
ايوب (و از بزرگی خدا ) ٣۵-٣۴ايوب ( خدا تمجيد و دفاع از عدالت

  .نمايد می) ٣٧-٣۶

 

  )٣۵-٣۴ايوب ( خدا عادل است -١
 ٢: ٣۴، ولی در )٢١: ٣٢(اليهو قول داده بود که چاپلوسی نکند 

مردان حکيم و "خيلی به آن نزديک شد به ويژه موقعی که شنوندگان را 
را اگر اين گفت، زي در واقع او به خود تملق می. خطاب کرد" دانا

مردان دانا و حکيم حاضر شدند به سخنان او گوش دهند بايستی او را 
 ٣آيه (با نقل قول از گفته ايوب ! داناتر و حکيمتر از خود پنداشته باشند

 سنجش سخنانش يهو آنان را تشويق کرد که به هنگامال) ١١: ١٢و
 در انصاف را برای خود اختيار کنيم و"بصيرت را به کار ببرند تا 
اليهو سخنرانی خود را به لذتی ). ۴: ٣۴" (ميان خود نيکويی را بفهميم

  .شود تشبيه کرد که از صرف يک غذای لذيذ و مقوی حاصل می

اليهو دو فقره از شکايتهای ايوب را ذکر نمود تا آنها را مورد بحث 
خدا را خدمت "و اينکه ) ۶-۵آيات " (خدا عادل نيست. "قرار دهد
اليهو جواب شکايت اول را در آيات ). ٩-٧آيات " (ه استفايد کردن، بی

  .دهد  می٣۵ و دومی را در باب ٣٧-١٠

  

انصافی خدا   بی).٣٧-١٠ و ۶-۵: ٣۴ايوب " (خدا انصاف ندارد"
کرد که مثل  او گمان می. يکی از موضوعهای اصلی سخنان ايوب بود

اه حاضر شود و با وجود اين خدا در دادگ يک گناهکار با او رفتار می
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-١٧ و ٢: ٩(به ايوب بگويد چه خطايی مرتکب شده است  شود تا نمی
تقصير  گفت بی اليهو بياد آورد که ايوب می). ٢: ٢٧، ٧-۶: ١٩، ٢٠

و خداوند ) ٢٩: ۶، ٧: ١٠، ۵: ٣۴(است و از عدالت محروم شده است 
  ). ۴: ۶، ۶: ٣۴(او را هدف تيرهای خود ساخته است 

انصافی  به کار برد تا ثابت کند که نزد خدا بیاليهو سه نوع استدالل 
-١٠: ٣۴(اول اينکه اگر خدا عادل نيست پس او خدا نيست . نيست
آيه " (حاشا از خدا که بدی کند و از قادر مطلق که ظلم نمايد). "١۵
 ابراهيم ).١٢آيه " (سازد قادر مطلق انصاف را منحرف نمی"، )١٠

) ٢۵: ١٨پيدايش " (نخواهد کرد؟آيا داور جهان انصاف : "پرسيده بود
  !باشد و واضح است که جواب اين سؤال کامًال مثبت می

تواند  ؛ اگر کامل باشد نمیدباش اگر خدا حقيقتًا خداست، او کامل می
انصاف به منزله يک مثلث گرد  تجسم يک خدای بی. انصافی کند بی

انصافی  اليهو معتقد بود که آنچه به نظر ما بی. غير قابل تصور است
خدا گناهکاران را مطابق اعمالشان : آيد در حقيقت انصاف است می

در حقيقت، خدا چنان با انصاف عمل ). ١١: ٣۴ايوب (دهد  جزا می
: ٧مزمور (کند که ترتيبی داده گنهاکاران توسط خودشان تنبيه شوند  می
  .راه فراری از عدالت خدا وجود ندارد). ١۵

اکم و سلطان است و اين خدای توانا را کند که خدا ح اليهو تأکيد می
. تواند به پای ميز محاکمه بکشاند هيچ دادگاه و قانون و مرجعی نمی

خدا را کسی بر تخت ننشانده است، بنابراين . تواند اشتباه کند پادشاه نمی
گفتن اينکه خدا ). ١٣: ٣۴ايوب (توان او را از آنجا برداشت  نمی
که بگويی او خدا نيست و حق ندارد بر انصاف است به منزله اينست  بی

از سوی ديگر، نفس کشيدن ما نيز در دست خداوند است . تخت بنشيند
: ١٧، اعمال ١۵-١۴آيات (تواند جان ما را در يک آن بگيرد  و او می
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های خداوند است که تلف نشديم زيرا که  از رأفت). "٢٨ و ٢۵
  .)٢٢: ٣مراثی ارميا " (زوال است های او بی رحمت

از باب اول واضح . نمايد کتاب ايوب از حاکميت خدا تجليل می
شود که خدا بر امور مسلط است؛ زيرا حتی به شيطان نيز گفته بود  می

  .که اجازه انجام چه کاری را دارد و اجازه انجام چه کارهايی را ندارد

رسيد که خدا غايب است اما  در طی جريان مباحثه چنين به نظر می
در کتاب ايوب . و حال ايوب و گفتار دوستانش با خبر بوداو از وضع 

اليهو درست .  خوانده شده است"قادر مطلق"سی و يک بار خدا 
  . تواند اشتباه کند گفت که خدا حاکم و سلطان است و نمی می

انصاف بود در روی زمين  استدالل دوم او اين است که اگر خدا بی
ايوب در مقام ). ٢٠-١۶: ٣۴ ايوب(داشت  هيچ دولت عادلی وجود نمی

يک رهبر محترم، در امور حکومت محلی شرکت کرده بود و برای 
). ١٧-٧: ٢٩(اجرای عدل و انصاف در حق مظلومان کمک کرده بود 

، ١: ٩پيدايش (های انسانی از سوی خداوند تأسيس شده  حکومت
را و بنابراين اگر انسان فانی بتواند بر زمين عدالت ) ٧-١: ١٣روميان 

اجرا نمايد چرا خدای قدوس و حاکم نتواند از آسمان عدالت را اجرا 
تواند پادشاهان را خلع کند و از ميان بردارد در حاليکه  نمايد؟ او می

هرگاه ). ٣۵ و ٣٢ و ٢۵: ۴دانيال (نمايد  هيچگونه طرفداری نمی
انصاف باشد، هيچگونه نظم و  کند بی خدايی که بر جهان حکمرانی می

  . از هم خواهد پاشيدماند و همه چيز ی باقی نمیهماهنگ

به هر حال اليهو مرتکب اشتباه بزرگی شد، زيرا او فقط يکی از 
صفات الهی را مورد تأکيد قرار داد که همانا عدالت خدا باشد ولی خدا 

بلدد نيز در سخنرانيش مرتکب همين (پر از فيض و محبت نيز هست 
اش را برای نجات بشر   حکمت نقشهخداوند از روی). اشتباه شده بود

-٢١: ٣روميان (سازد  مهيا ساخت که عدالت و محبتش را برآورده می
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تواند گناهکاران را نجات بخشد  به خاطر صليب است که خدا می). ٣١
  .و در عين حال راستی و قانون مقدس خود را نيز استوار نگه دارد

بود،  نمیسومين استدالل اليهو اين است که اگر خدا عادل 
اما ). ٣٠-٢١: ٣۴ايوب (گذرد را ببيند  توانست آنچه در اين دنيا می نمی

يک قاضی انسانی با ! بيند خدا دانای مطلق است و همه چيز را می
شنود و بهترين تصميمی که  هايش دادخواست شخص را می محدوديت
اما خدا هر قدمی را که . کند گيرد و گاهی هم اشتباه می  میقادر است

بيند و جايی وجود ندارد که از حضورش بتوانيم خود را  داريم می رمیب
خواست که خداوند او را  ايوب می). ١٢-٧: ١٣٩مزمور (پنهان کنيم 

ولی ايوب ديگر . در دادگاه مالقات کند تا دادخواست خود را تقديم نمايد
زيرا اندک زمانی "دانست؟  توانست به خدا بگويد که او نمی چه چيز می

: ٣۴ايوب " (کند تا او را پيش خدا به محاکمه بيابد  احدی تأمل نمیبر
بر عکس داوران انسانی، خدا احتياج به تحقيقات و گردآوری ). ٢٣

تواند  داند و با بهترين حکمت می مدارک ندارد؛ او همه چيز را می
  .قضاوت نمايد

يکی از شکايات ايوب از خدا اين بود که او ساکت بوده و صورت 
ولی اليهو ). ٩-١: ٢٣؛ ١١: ٩( را از ايوب پنهان داشته است خود

تواند او را  چون او خاموش بماند کيست که می: "برای آن جوابی داشت
" محکوم نمايد؟ و چون روی خود را بپوشاند کيست که او را تواند ديد؟

 ايوب خدا را متهم کرده بود که گناهان انسان ٢۴در باب ). ٢٩: ٣۴(
گيرد؛ ولی او چه حقی داشت که قاضی را مورد داوری  یرا ناديده م

  قرار دهد؟ خدا 

بردند  چهار قرن برای داوری اقوام فاسدی که در کنعان به سر می
و يکصد و بيست سال پيش از فرستادن طوفان ) ١۶-١٣: ١۵پيدايش (
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گناهکاران بايد ممنون باشند که خدا به آنان ). ٣: ۶پيدايش (صبر کرد 
  ).٩: ٣دوم پطرس (دهد  میفرصت توبه 

، ولی او مسئول )٢٩: ٣۴ايوب (خدا بر قومها و افراد حاکم است 
آنان همچنين . گناهانشان نيست، زيرا به آنان آزادی انتخاب داده است

. آزادی دارند که به گناهانشان پشت کرده و به خدا اعتماد و توکل نمايند
ايان داده و از ايوب به اين علت اليهو اين بخش از سخنان خود را پ

-٣١آيات (کند که به گناهان خود اعتراف کند و توبه نمايد  تقاضا می
کند  و نصيحت می" دانی به تو تعليم بدهد از خدا بخواه آنچه نمی). "٣٣

خدا به ميل ). ٣٢آيه " (قول بده که ديگر به اين ترتيب گناه نکنی"
که از ما شرايطی يکی از . دهد نه به ميل ما خودش به ما پاداش می

  .خواهد اين است که توبه کرده و از گناه دست برداريم می

ولی ) ٣٣آيه (اليهو مکثی کرد و به ايوب فرصت داد تا سخن بگويد 
احتماًال اين امر اليهو را بيش از پيش . ايوب سخنی بر زبان نياورد

خشمگين کرده و از اين جهت اين قسمت از خطابه خود را با وارد 
او گفت که ايوب فاقد دانش و . همت سنگينی بر ايوب خاتمه دادکردن ت

امروزه . زند بصيرت بوده و طغيان نموده و با تکبر عليه خدا حرف می
کف زدن نشانه تصديق است اما در آن زمان نشانگر استهزا و تحقير 

ليهو سخنان خود را با اين اظهار نظر به اتمام رساند که ايوب ا. بود
شايد به اين ). ٣۶: ٣۴ايوب (ده شدن بيشتری نياز دارد هنوز به آزمو

با رد کردن شکايت اول ايوب اکنون اليهو به شکايت . وسيله به خود آيد
  .پردازد دوم می

  

: ٣۵، ٩-٧: ٣۴ايوب " (ای ندارد اطاعت کردن از خدا هيچ فايده"
کند با استفاده از سخنان ايوب بر وی   بار ديگر اليهو سعی می).١۶-١

با "و ) ۶: ٢٧، ۴ک ١٢، ٧: ١٠" (گناهم من بی: "به وارد آوردضر
جمله اول ). ١۵: ٢١، ٣١-٢٩: ٩" (ام؟ اطاعت از خدا چه سودی برده
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ايوب بر . را گفته بود ولی دومی نقل قول درستی از سخنان وی نبود
، ٩: ١(های شيطان هرگز با خدا به چانه زدن نپرداخت  خالف گفته

 اين موضوع را مورد بررسی قرار داده بود اليفاز). ١٠-٩: ٢؛ ٢١
و به اين نتيجه رسيده بود که نه تقوا و نه شرارت انسان بر ) ٢٢ايوب (

ولی اليهو معتقد بود که مهم است . گذارد سيرت خدا هيچگونه اثری نمی
  .که بار ديگر درباره اين موضوع به بحث بپردازد

د و ببينند که ابرها اليهو از شنوندگانش خواست که به آسمان بنگرن
از زمين چقدر دور هستند، آنگاه مجسم کنند که چقدر بيشتر تخت 

آيا گناهان يا کارهای ). ٧-۵: ٣۵(پادشاهی خدا از زمين دورتر است 
تواند چنان قدرتی از خود نشان دهد که تمام  نيک شخص در اين دنيا می

  ض کنند؟آسمان عواين مسافت را طی کرده و خدای قادر مطلق را در 

آيات (سپس اليهو از آنان خواست که جامعه بشری را مالحظه کنند 
گناهان و يا کارهای نيک ما ممکن است بر اطرافيان ما اثری ). ١۶-٨

يقينًا خدا از گناه . گذارد ولی بر خداوند اثری نمی) ٨آيه (داشته باشد 
د و از اطاعت ايمانداران خرسن) ۶: ۶پيدايش (شود  انسان غمگين می

توان به خدا رشوه  ولی با اعمال نيک نمی). ٢٣: ٣٧مزمور (گردد  می
مردم خواه اطاعت کنند . کند داد و کارهای زشت ما نيز او را تهديد نمی

تواند بهتر شود  خدا نمی. ماند اطاعتی نمايند، سيرت خدا يکسان می يا بی
  .تواند بد هم شود زيرا او قدوس است زيرا او کامل است و نمی

کند و آنها نيز بر او توکل دارند  دا از پرندگان و بهايم مواظبت میخ
، ولی مردمی که به صورت خدا )٣۴-٢۵: ۶ و متی ١١: ٣۵ايوب (

کنند مگر زمانی که تحت  آفريده شدند دست نياز به سوی خدا دراز نمی
آنها خدا را فراموش ). ٩: ٣۵ايوب (فشار وحشتناکی قرار گيرند 

داند که دعاهای آنها از  ولی خدا می. ور شوند ها حمله کنند تا مصيبت می
ازاينجا ). ١٣-١٢آيات (دهد  صميم قلب نيست و او به آنها جواب نمی
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ود که چرا دعاهای ايوب پاسخ داده نشده است، دليلش اين ش روشن می
  ).١۴آيه (است که قلبش با خدا نبوده است 

تواند به شخص  میاما حتی اگر خدا بار انسان را سبک نکند، او 
، ١٠: ٣۵(عطا کند " سرودهای شبانه"دردمندی که بر وی توکل دارد، 

هر : "چنين گفته است" چارلز اسپرجان). "۶: ٧٧ و ٨: ۴٢مزمر 
سرود خواندن در . تواند در روشنايی روز سرود بخواند کسی می

کنيم کاری بسيار آسان است  هنگامی که از روشنايی روز استفاده می
ای از نور نباشد بدون  اينده ماهر کسی است که وقتی هيچ اشعهولی سر

 پدر آسمانی به عيسی نيز ."يز بتواند به سراييدن ادامه دهدديدن نتها ن
به ) . ٣٠: ٢۶متی (داد " سرود شبانه "قبل از رفتن به صليب نيز

پولس و سيالس هم در زندان فيليپی در نصف شب سرود عطا فرمود 
اند که بارهای ما را  اگر چنانچه خدا صالح ند). ٢۵: ١۶اعمال (

دهد و همزمان نيز  بردارد، او هميشه به ما قدرت تحمل آن را می
  !بخشد آهنگی به ما می

. تواند ببيند رد کرد اليهو شکايت ايوب را در مورد اينکه خدا را نمی
بيند و از وضعيتش آگاهی کامل دارد  مهم اين است که خدا ايوب را می

اوضاع واحوال ايوب با سخنان پوچ و پرحرفی بهبودی ). ١۴: ٣۵(
، بنابراين تنها چيزی که ايوب بايد انجام دهد اين )١۶آيه (نخواهد يافت 

  .)١۴آيه (است که صبر واعتماد پيشه کند 

است؛ ولی عالوه ) ٣۵-٣۴ايوب (و عادل ) ٣٣ايوب (خدا فياض 
 اليهو معتقد بود که ،)٣٧-٣۶(باشد  بر اين خدا بزرگ و توانا نيز می

  .ايوب احتياج دارد بداند که خدا چقدر عظيم است
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  )٣٧-٣۶ايوب ( خدا عظيم است -٢
اينک خدا در قوت خود ). "۵: ٣۶ايوب " (اينک خدا قدير است"

در اين ). ٢۶آيه " (اينک خدا عظيم است). "٢٢آيه " (باشد متعال می
قرار بين   زير ذرهدو فصل اليهو بزرگی خدا را در رحمت و بخشندگی

کند  و کامليت قدرت او را در طبيعت تمجيد می) ٢۵-١آيات (دهد  می
کند که  او برای آخرين بار از ايوب خواهش می). ١٣: ٣٧ تا ٢۶: ٣۶(

- ١۴آيات (دهد  از خدا بترسد و توبه کند، آنگاه به سخنان خود پايان می
٢۴.(  

با ). ٢۵-١: ٣۶ايوب (منظور خداوند رحيم و بخشنده برای انسان 
آغاز سومين و آخرين بخش از سخنانش، اليهو اهميت و اعتبار خود را 

از قرار معلوم شنوندگانش بيقرار ). ۴-١آيه (برد  به درجات باالتر می
اندکی بيشتر "شده بودند و در غير اينصورت چه دليلی داشت بگويد که 

گويد   که میاز کاربرد اين جمله اليهو). ٢آيه " (حوصله به خرج دهيد
شود که  چنين استنباط می) ٣: ٣۶" (علم خود را از دور خواهم آورد"

بالد که مستقيمًا  کند با اينکه به دانشی می او به دانش وسيع خود فخر می
در علم "ادعای اليهو مبنی بر اينکه . نمايد از سوی خداوند دريافت می

  !، هرگز نشانه فروتنی او نيست)۴آيه " (کامل است

به اين معنا  عظمت و توانايی خداوند ).١۵-۵آيات ( تشريح آيات -١
 ۵آيه . گيرد و به فکر بشر نيست نيست که او انسان را ناديده می

او قادر به انجام هرکاری است، . فهم و دانايی خدا کامل است: "گويد می
منظور چيست؟ ). تفسيری" (شمارد با وجود اين کسی را خوار نمی

را کمک " مسکينان"کند و محنت زدگان و  يه میبدکردار را تنب
اليهو رفتار خداوند را با بدکرداران متکبر از ). ۶ و ۵آيات (نمايد  می

. کند يک سو و درستکاران مظلوم از سويی ديگر با يکديگر مقايسه می
 ).۶آيه " (رسد گذارد و به داد مظلومان می سزا نمی او بدکاران را بی"
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گيرد، ولی خدا چشمانش را  خدا او را ناديده میکرد که  ايوب فکر می
و باالخره ) ١٢: ٣ و اول پطرس ۶آيه (گرداند  از درستکاران بر نمی

او آنان را از تل خاکستر بلند کرده و بر . دهد اوضاعشان را تغيير می
و آنان را از زنجيرهايشان ) ۵٣-۵٢: ١لوقا (نشاند  تخت سلطنت می

کند ا اصالح  او ما را انصباط می). ٨-٧: ٣۶ايوب (سازد  آزاد می
اگر درس . شويم و به اين ترتيب راه درست زندگی را به ما ياد دهد

خود را بياموزيم و اطاعت کنيم، او بار ديگر ما را برکت خواهد داد 
  ).١٢-٩آيات (ولی اگر سرپيچی کنيم او ما را نابود خواهد ساخت 

کسانی که قلبًا "ن رياکارا. پاسخ قلبی انسان کليد معما است
هر قدر دل خود را نسبت به خدا سخت سازند برای " خدانشناس هستند

مهم نيست که خداوند چقدر آنان را . سازند خويشتن غضب ذخيره می
اما کسانی که . کنند انضباط نمايد، آنان از تقاضای کمک خودداری می

تشان با آنها او در مصيب(نمايند  قلبًا متواضع هستند پيام خدا را درک می
کلمه فاسقان . گردند و آنان از گناهانشان برمی) ١۵گويد، آيه  سخن می

 به مردان فاسدی که در معابد مختلف بت پرستان به همجنس ١۴در آيه 
اليهو به اين وسيله از ). ١٧: ٢٣تثنيه (پرداختند اشاره دارد  بازی می

ن ترسيم اعماق اعمال شنيع و گناه تصويری را جلوی چشم شنوندگا
، ۵: ٢٠؛ ١۴: ٣۶ايوب (ميرند  بدکاران نه فقط در سن جوانی می. نمود
  .سپارند ، بلکه با آبروريزی و خجالت جان می)١١

پس تو . "بايد تصميمش را بگيرد ايوب ).٢۵-١۶( کاربرد آيات -٢
آورد، در مکان وسيع که در آن  را نيز از دهان مصيبت بيرون می

سفره ايوب پر از درد و ). ١٩: ١٨زمور ؛ م١۶آيه " (بود تنگی نمی
. توانست از بهترين غذاها رنگين باشد رنج بود، در صورتی که می

  العمل ايوب چه خواهد بود؟ اکنون عکس
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بينی کرد و سعی نمود به او  اليهو چند خطر سر راه ايوب پيش
بگردد " بری ميان"اولين خطر اين بودکه ايوب دنبال راه . هشدار دهد

شکالتش خالص شود و در نتيجه پيامی را که خداوند برايش در تا از م
ممکن بود ايوب قبول کند که کسی بيايد و . نظر داشت از دست بدهد

نجاتش را بازخريد کند ولی اين کار به هيچ مبلغی قابل خريد نبود 
اين مطلب را به بهترين " وال استريت"روزنامه ). ١٩-١٨: ٣۶ايوب (

توان از آن به  ای است که می پول وسيله ":وجه منعکس کرده است
المللی استفاده کرد به جز برای بهشت و نيز فراهم  عنوان گذرنامه بين

  ."کننده جهانی همه چيز است غير از سعادت و خوشبختی

آيه ( ايوب به فکر خودکشی بيفتد خطر دوم اين بود که ممکن بود
ايوب بارها باشد و  تصويری از مرگ می" تاريکی"و " شب). "٢٠

: ١٠، ٢١: ٧، ٢٣-٢٠، ٩-١: ٣(کرد که آرزوی مرگ دارد  اظهار می
کشيدند دست به خودکشی  بسياری از کسانی که درد می). ٢٢-١٨
اند تا از نااميدی رستگار شوند، ولی درانتخاب اين طريق خطر  زده

ايوب مرد ايمان بود و حاضر نبود . کرد چندانی ايوب را تهديد نمی
  . به حضور خداوند برودبدون دعوت 

ديد، آن اين بود که ايوب کامًال اميد  اليهو يک خطر سوم را نيز می
در ). ٢١: ٣۶(آلود روی آورد  خود را از دست بدهد و به زندگی گناه

ام که به قدری نسبت  دوران خدمت شبانيم، من با افرادی مشاوره کرده
 به زندگی دنيوی ده و که ايمان خود را رها کربه خدا خشمگين بودند

اگر زندگی اينقدر دشوار خواهد بود، "گفتند  آنها می. روی آورده بودند
 آنان فراموش ."توانيم در دنيا خوش بگذرانيم پس بهتر است تا می

توان خوشی حقيقی را يافت و در نهايت،  کنند که بدون خدا نمی می
  .حاصل گناه، درد و رنج و غم است
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ای از عظمت خدا پيدا  رار کرد که ديد تازهبالخره اليهو به ايوب اص
خدا ). ٢۵-٢٢آيات (کند و شروع کند به ستايش کردن خداوند 

و يکی از داليلی ) ٢٢آيه (خواهد بوسيله درد و رنج به ما درس دهد  می
گيريم اين است که حتی برای  دهد که داريم ياد می که نشان می

به همان شکلی که ). ٢۴ آيه(مشکالتمان هم او را شکر و سپاس گوييم 
کند ستايش خداوند نيز اوضاع را دگرگون  دعا اوضاع را عوض می

  .سازد می

اينک ). "٢۴: ٣٧ تا ٢۶: ٣۶ايوب (قدرت عظيم خدا در طبيعت 
شناسيم، و شماره سالهای او را تفحص  خدا متعال است و او را نمی

 و با اين عنوان آخرين قسمت از اليهو بود). ٢۶: ٣۶" (نتوان کرد
مثالهايی از کارهای خدا در طبيعت آن را توضيح داد؛ به ويژه تسلط 

  .خدا بر جهان در طول فصلهای سال

 در مشرق زمين بعد از گرما و ).۵: ٣٧ -٢٧: ٣۶( پائيز -١
خشکی تابستان مردم و زمين هر دو از بارانهای پائيزی استقبال 

يعت نکته کشف بصيرت اليهو در مورد گردش آب در طب. کنند می
و احتياجی به برق که به کارکرد ) تبخير، تقطير، بارش(جالبی است 

  . نداردکند مراتب باال کمک می

با فکری نظير يک دانشمند و قلبی شاعرانه، اليهو به شرح طوفان 
بنا بر ). ۵: ٣٧ -٣٣: ٣۶(کند  او از تشکيل ابرها شروع می. پردازد می

و غرش رعد صدای ) ٣٢: ٣۶(ت عقيده اليهو، برق آسمان اسلحه خداس
در مشرق زمين از کيلومترها فاصله ). ۵-۴، ٢: ٣٧(باشد  خدا می

توان شروع طوفان را مشاهده کرد و با شگفتی نزديک شدن آن را  می
  .تماشا کرد

طرف العمل اليهو در مورد جريان طوفان چه بود؟ از يک  عکس
زيرا که به . "داختان طوفان او را به ياد حاکميت خدا و نيکويی او می
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" بخشد کند و رزق را به فراوانی می واسطه آنها قومها را داوری می
همچنين احساس شگفتی را از قدرت خدا در وجودش ). ٣١: ٣۶(

 نظير اين تجربه را ٢٩داود در مزمور ). ١: ٣٧(انگيخت  برمی
  . نگاشته است

ديل به رسد که باران پائيزی تب  زمانی می).١٠-۶آيات ( زمستان -٢
دست از کار ) کشاورزی(کارکنان . شود تگرگ و برف زمستانی می

هايشان پناه  کشند و جانوران وحشی برای محافظت از خود به النه می
 چيزی را که هواشناسان .شوند دمد و منجمد می خدا بر آبها می. برند می

نامند، اليهو آن را معجزه خدای قادر مطلق  می" پديده هواشناسی"
عقيده بود، ازاين جهت اين   با اليهو هم٣"آيزاک واتس"آقای . اندخو می

  :سرود را نوشت

  سرايم در وصف نيکويی خدا می

  که زمين را پر از خوراک ساخته است 

  با کالمش مخلوقات را آفريد

  .و آنان را نيکو خواند

  هيچ گل و گياهی در زير آسمان نيست

  که جالل تو را آشکار نکند

  وزند ند و تندبادها میخيز ابرها برمی

  .به فرمان تو از تخت پادشاهيت

 باالخرا بادهای گرمتر آغاز به وزيدن ).١٣-١١آيات ( بهار -٣
زا بار ديگر پديدار  شوند، ابرهای باران کنند و برف و يخ آب می می
دانست که باد نقش بسيار مهمی را در وضعيت جوی  اليهو می. شوند می

بينی کند که باد دقيقًا چه کار  س قادر نيست پيشهيچک. دنيا به عهده دارد
، ولی خدا کامًال بر اوضاع مسلط است )٨: ٣يوحنا (خواهد کرد 

                                                 
Issac Watts(1674-1748) 3 بانی سرودهای پرستشی نوين کليسايی    
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ابرها پر از : کند آب به طرز مؤثری کار میگردش ). ٨: ١۴٨مزمور (
گاهی خدا طوفانها را به . بارد شود و باران می آبند، برق ساطع می

: ٩، خروج ٨-۶، پيدايش ١٣: ٣٧ب ايو(سازد  منظور تأديب روانه می
؛ اما در بيشتر موارد باران هديه )١٩-١۶: ١٢، اول سموئيل ٢۶-١٣

  ).١٣: ٣٧ايوب (محبت و رحمت الهی است 

اکنون ابرها به آرامی در آسمان معلقند ). ١٨-١۴آيات ( تابستان -۴
کند و  آفتاب تابستانی هوا را گرم می. و همه چيز آرام است) ١۶آيه (

شود  زند و لباس بر تن مردم خيس از عرق می جنوبی از کوير میباد 
آسمان مثل آئينه مفرغی شده است و به جز استراحت کسی ). ١٧آيه (

  .حوصله کار ديگری را ندارد

عملی اما اليهو تنها به نمايش قريحه شاعری خود و ايراد سخنرانی 
و خواست ايوب عظمت خدا  او می. در مورد چهار فصل نپرداخت

عجايب خلقت را در نظر بگيرد تا متوجه شود که معلوماتش درباره 
اليهو از ايوب سه سؤال . خدا و کار او در اين دنيا چقدر محدود است

آيا : "او پرسيد. باران بديهی کرد، درباره ابرها، برق و باد و آسمان بی
  "توانی آنها را کنترل کنی؟ انی توضيح دهی؟ آيا میوت اين چيزها را می

: سپس اليهو آخرين نيروی خود را به کار برده چنين سؤال کرد
اگر تو قادر نيستی چيزهای عادی طبيعت را تشريح کنی، پس چگونه "

او " دادخواست خود را برای دفاع در پيشگاه الهی مهيا خواهی ساخت؟
اش  بعدًا به ايوب اخطار داد که به مبارزه طلبيدن خدا ممکن است نتيجه

 ٢٢-٢١آيات ). ٢٠آيه (با داوری الهی و نابودی باشد مواجه شدن 
، آسمان )۴: ٢٣دوم سموئيل (بعد از باران " هوای صاف و آفتابی"

خدا را " عظمت با ابهت"و " درخشندگی طاليی"آبی، آفتاب درخشان 
توانی حتی به خورشيد  تو که نمی: "اليهو به ايوب گفت. دهند شرح می

  !"وبرو شویخواهی با خدا ر نگاه کنی می
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توانيم  کند که گرچه ما نمی سخنان آخر اليهو به ما يادآوری می
دانيم که او عظيم و عادل است و  کارهای خدا را کامًال درک کنيم، می

العمل شخصی ما بايد  عکس. کند دليل کسی را مبتالی درد نمی بی
ايوب بعد از تفکر در مورد !" بنابراين از او بترس"چگونه باشد؟ 

  ).٢٨-٢۴: ٢٨ايوب (د  در جهان به همين نتيجه رسيده بوای خداکاره

شايد در حاليکه اليهو مشغول صحبت بود، عمًال در فاصله دور 
طوفانی در حال شکل گرفتن بود و وقتی او کالمش را تمام کرد طوفان 

  ! آمد و خدا در طوفان حضور داشت

قات يک مال: اکنون ايوب آنچه خواسته بود دريافت خواهد کرد
  .شخصی با خدا

  آيا او آمادگی اين را داشت؟ آيا ما آمادگی داريم؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ميان پرده
 

رغم پرحرفی و عدم تواضع خود بعضی نکات خوب نيز  اليهو علی
ی ا اليهو با مطرح کردن سؤاله.خورد گفته است که به درد ايوب می

دن سؤالهايی که ، ايوب را برای شني١٨-١۴: ٣٧بديهی خود در باب 
بر خالف سه . پرسد آماده ساخت  از وی می۴١ تا ٣٨خدا در بابهای 

گامهايی که : دوست ديگر، اليهو ارزيابی درستی از مشکل ايوب کرد
ايوب برداشته احتماًال درست بوده و آنطوری که دوستانش استدالل 
. کرده بودند او گناهکار نبوده است ولی طرز فکرش غلط بوده است

ايوب به آهستگی به سمت . کرد نبود که فکر می" قديسی"وب آن اي
کرد که اصًال سالم  اعتنايی تکيه بر پارسايی شخصی حرکت می بی
او بود که وقتی خدا بر او ظاهر " دانستن همه چيز"اين ادعای . نبود

  .شد و از او سؤاالتی کرد آن را بر مال نمود و محو کرد

اره اليهو چيزی نگفت، اين مرد کمک به اين ترتيب، هرچند خدا درب
اما متأسفانه ايوب حاضر به پذيرش آن . روحانی مفيدی به ايوب کرد

  .نبود
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  امتحان نهايی
  ۴٢-٣٨ايوب 

 
من يک ميليون سؤال داشتم از خدا بپرسم ولی وقتی او را "

  ."اهميت شدند مالقات کردم همه آنها از فکرم رفتند و بی
  ١توفر موریکريس

 
گردبادی که اليهو تشريح کرده بود باالخره آمد و خدا از ميان 

پاسخ مشکالت ايوب، خدا را تشريح . گردباد با ايوب سخن گفت
کرد، آنچنانکه سه دوست ايوب و اليهو کرده بودند، بلکه آن  نمی

هر چهار نفر عظمت خدا را اعالم کرده و از آن . ای از خدا بود مکاشفه
وقتی خدا . ده بودند ولی ايوب را نتوانسته بودند متقاعد سازنددفاع کر

گر ساخت، ايوب را فروتن نمود و  عظمت و بزرگی خود را جلوه
  .اينجا نقطه بازگشت ايوب شد. وادارش کرد تا با سکوت تسليم خدا شود

چنين " تقصير و فيض" روانشناس سويسی در کتاب ٢"پال تورنيه"
 نظريه يا پيشنهاد نيست، و نه مانند نتيجه جواب خدا يک: "نويسد می

او خود را بر ايوب مکشوف . باشد يک مسأله؛ پاسخ خدا خودش می
  ."فرمود و ايوب با خدا تماس شخصی پيد اکرد

ما دوست داريم که خدا با ما در روز آفتابی سخن بگويد، ولی گاهی 
ا خداوند در باالی کوه سين. شود که از ميان طوفان سخن بگويد الزم می

: ١٢، عبرانيان ١٩-١۶: ١٩خروج (با قوم اسرائيل چنين تکلم فرمود 
گونه سخن گفت  و چند قرن بعد از آن با ايليای نبی نيز به همان) ١٨

                                                 
Christopher Morley1 

Paul Tournier, Guilt and Grace2 
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حزقيال نبی جالل خدا را درگردباد ). ١١-٨: ١٩اول پادشاهان (
حزقيال بابهای (گفت  مشاهده کرد و صدايش را شنيد که با وی سخن می

ايوب با تجربه کردن نمايش با عظمت قدرت الهی برای ). ٢ و ١
  . شنيدن پيام خداوند آمادگی پيدا کرد

پيام خدا به ايوب درباره کارهايش در خلقت تمرکز داشت و شامل 
مقصود . شود که با تفسير آسمانی توأم شده است هفتاد و هفت سؤال می

ناتوانی خود در از تمام اين پرسشها اين بود که ايوب متوجه عجز و 
  . اش بشود سطح بودن با خدا در مورد دفاعيه هم

آنگاه مرا بخوان و من جواب خواهم داد و يا اجازه : "ايوب گفته بود
اکنون خدا ). ٢٢: ١٣ايوب " (بده من سخن بگويم سپس تو جواب بده

  .به مبارزه طلبی ايوب پاسخ دهد

  : شود گفتار خداوند در سه سؤال خالصه می

  )٢٨-١: ٣٨(توانی آفرينش مرا شرح دهی؟   می آيا-١

  )٣٠: ٣٩ تا ٣٩: ٣٨(توانی ناظر خلقت من باشی؟   آيا می-٢

  )۶-١: ۴٢(اولين پاسخ ايوب 

  توانی خلقت مرا مطيع سازی؟   آيا می-٣

  )۶-١: ۴٢(پاسخ دوم ايوب 

سؤال قدرت و حکمت خدا را در آفرينش عالم مطرح اولين 
د توجه الهی آواز مخلوقات، و سؤال سوم سؤال دوم در مور. سازد می

تمرکز دارد و نشان ) احتماًال اسب آبی و تمساح(درباره دو مخلوق خدا 
وقتی ايوب . جانوران نيست به مطيع ساختن اين دهد که انسان قادر می

-٧آيات ( بر پارسايی خويش دست کشيد، خداوند او را شفا داد از اتکا
١٧.(  

شود و اين نام در بابهای  خوانده می"  يهوهخداوند يعنی"اکنون خدا، 
به جز در (خورد  اول و دوم به بعد در سراسر کتاب ايوب به چشم نمی
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های کتاب ايوب در طی بحثهای خود، خدا را  شخصيت). ٩: ١٢باب 
اين . خواندند، ولی کلمه يهوه را به کار نبردند" قادر مطلق"و " خدا"

خروج ( قوم اسرائيل مکشوف نمود نامی است که خداوند قرنها بعد بر
من : "فرمايد او می. قائم به ذات بودن خدا است" يهوه"معنای ). ١٣: ٣

و نيز نشانگر رابطه خدا با قوم اسرائيل بر اساس " هستم آنکه هستم
  .عهد وی با آنان است

 

  )٣٨-١: ٣٨ايوب (توانی آفرينش مرا شرح دهی؟   آيا می-١
هايش سرشار از حکمت و دانش بوده  ايوب يقين داشت که سخنرانی

اين کيست که با : "است، اما اولين سؤال خدا به اين توهم خاتمه داد
). ٢: ٣٨ايوب " (کند؟ معنی حکمت مرا رد می حرفهای پوچ و بی

چرا جهالت خود را برای انکار مشيت الهی : "ترجمه ديگرش اين است
رد سؤال قرار خدا صداقت و خلوص ايوب را مو" بری؟ من به کار می

نداد؛ او تنها توانايی ايوب را در تشريح طرق خداوند در اين جهان 
، ولی )٧: ۴٢(ايوب درباره خدا سخن گفته بود . مورد پرستش قرار داد

کرد که در مورد خدا دانشی  ايوب فکر می. سخنانش فاقد تواضع بود
 شناخت. اطالع است دارد ولی متوجه نبود که تا چه حد از خدا بی

  .جهالت خودمان اولين قدم به سوی حکمت واقعی است

و خودش را با ) ٧-۴: ٣٨(خدا از آفرينش کره زمين شروع کرد 
کند، مقايسه کرد که اضالع  معماری که محل ساختمان را مهندسی می

نهد و  ريزد، سنگ زاويه را می گذاری کرده، شالوده را می را عالمت
 قدری شگفت انگيز بود که ستارگان آفرينش به. کند ساختمان را بنا می

فرياد ) ١: ٢، ۶: ١(به صورت گروهی سرود خواندند و فرشتگان 
پس چطور . ولی ايوب در آنجا حضور نداشت. شادی برآوردند

  توانست ادعا کند که اينقدر از کارهای خدا آگاهی دارد؟ می
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از ابتدا خداوند طوری جهان مخلوق خود را طرح ريزی نمود که 
آفرين باشد؛ ولی گناه، عالم خلقت را تبديل به ميدان  زيبا و شادیباغی 

انسان از روی خودخواهی مشغول از بين . نبرد زشتی و فالکت نمود
بردن منابع طبيعی و آلوده کردن زمين، هوا، آب و فضای باالی جو 

سازد، به طوری که دانشمندان سؤال  زمين بوده و خلقت خدا را تباه می
ای را  تا کی اين کره خاکی قادر خواهد بود موجودات زندهکنند که  می

به درستی گفته " ماهاتما گاندی. "شناسيم در خود نگاه دارد که ما می
دنيا برای رفع احتياجات انسان منابع کافی دارد ولی نه برای : "است

  ."حرص و آز او

در اينجا موضوع ). ١١-٨: ٣٨(سپس خدا به درياها مراجعه کرد 
 و مزمور ٨آيه (درياها در نهان به هم بافته شده : باشد لد میبحث تو
شود، پا به  ای که از رحم مادرش خارج می و بعد مثل بچه) ١٣: ١٣٩

درياها با ابر و ظلمت پوشيده شده و محدوده آنها . عرصه ظهور نهاد
اين همه را چه : "خداوند از ايوب سؤال کرد. را خدا تعيين کرده است

  .دانست البته ايوب جوابش را می" د؟کسی انجام دا

ايوب (قسمت بعدی آفرينش که خدا به آن اشاره کرد خورشيد بود 
خدا در اينجا خود را به فرمانده لشگر تشبيه کرد که بر ). ١۵-١٢: ٣٨

آيا ايوب هرگز توانسته بود به . راند نيروهای آسمانی فرمان می
طور که نور به خورشيد دستور دهد که طلوع يا غروب کند؟ همان

سازد،  گر می های مناظر را جلوه تابد، تمام زيبايی سراسر جهان می
مانند اثر مهری بر روی ِگل يا مانند باز کردن لباسی زيبا که از 

ولی عالوه بر اين، نور . خانه تاريک بيرون آورده شده باشد صندوق
دهد  یشود، پايان م همچنين به کارهای شيطانی که در تاريکی انجام می

  .دارد و جنايتکار را از حمله کردن به مظلوم بازمی) ٢١-١٩: ٣يوحنا (
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مربوط به ابعاد وسيع ) ۴٢-١۶: ٣٨ايوب (يازده سؤال بعدی 
يک کودک معمولی امروزه درباره بلندی و اعماق . باشد آفرينش می

آيا . کردند اطالع دارد گيتی بيشتر از آنچه ايوب و دوستانش تصور می
های سايه موت را ديده بود؟   در عمق دريا قدم زده و درههرگز ايوب

دانست که چقدر برای رسيدن به کف اقيانوس بايد پايين برود؟  آيا می
ای که تا حاال اندازه گيری شده، در اقيانوس آرام به  ترين نقطه عميق(

در ).  کيلومتر است١٠يل يعنی بيش از ا م٧٨/۶ فوت يا ٣۵٨١٠عمق 
مدت دوازده سال " ٢وويجر "سفينه فضايی مورد عظمت فضا، 

 از ١٩٨٩يل را طی کرده و در تاريخ ا ميليارد م۴/۴مسافتی برابر با 
  .يلی نپتون گذشتا م٣٠٠٠فاصله 

تواند فاصله   خداوند از ايوب پرسيد که آيا می٢١-١٩در آيات 
گيری خط افق از عهده  مشرق را از مغرب محاسبه کند، و آيا اندازه

داند چگونه  است؟ سپس بار ديگر خدا پرسيد که آيا ايوب میوی ساخته 
شوند تا در زمان الزم به کار  برف و تگرگ در ارتفاعات ذخيره می

يا جاهايی که ). ١١: ١٠؛ يوشع ٢۶-١٨: ٩؛ خروج ٢٣-٢٢آيات (آيد؟ 
شکی ). ٢۴: ٣٨ايوب (دارد شناخته است؟  خدا برق و بادها را نگاه می

باشد و اين همان چيزی بود که برای   از طنز مینيست که کالم خدا پر
شکستن غرور ايوب ضروری بوده و موجب به زانو درآوردن و توبه 

  .وی گرديد

آيا او ). ٢٨-٢۵آيات (دانست؟  ايوب در مورد باران چقدر می
دانست چگونه مسير باران را تعيين کند تا مقصود خدا را به انجام  می
عقه دستور بدهد که کجا و کی ظاهر شود؟ توانست به صا ساند؟ آيا میر

توانست باران و شبنم را توليد کند تا زمين را سيراب نمايد؟  آيا او می
توانست شرح دهد که چرا خدا در جاهايی که انسان زندگی  آيا می
باراند؟ آنگاه خداوند از صحبت در مورد باران بهار  کند باران می نمی
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اگر ). ٣٠-٢٩آيات (تان رجوع کرد و پائيز به تگرگ و يخبندان زمس
کند و آيا باران  دانست باران به چه نحو شروع به باريدن می ايوب نمی

 توليد در بود بگويد يخبندان چطور و از کجارا پدری هست، آيا او قا
  شود؟ می

کرد، ولی خداوند به سخنان  اکنون احتماًال ايوب آرزوی رخصت می
يوب را به آسمانها، پروين و دب اکبر او کانون توجه ا. خود ادامه داد
فرما  بر گردش اين اجرام سماوی حکمآيا قانونی را که . معطوف کرد

ای اداره  کند؟ آيا او قادر است اين ستارگان را به گونه است درک می
کند تا در فصول معين ظاهر شوند؟ گرچه انسان قادر است آسمانها را 

  .کردن آنها عاجز استمورد مطالعه قرار دهد ولی از اداره 

" گردانی؟ آيا آن را بر زمين مسلط می: "پرسد  خداوند می٣٣در آيه 
آيا از قوانين آسمانی اطالع : "در ترجمه نفسيری به اين صورت است

آيا آنطور که مکتب " دانی اينها چه تأثيری ير زمين دارند؟ داری و می
ها و  دارد که ستارهکند، اين عبارت اشاره بر اين  شناسی ادعا می ستاره

اين . کرات ديگر بر رويدادهای زمين تأثير مستقيم دارند؟ به هيچ وجه
  : به صورت ديگر چنين بيان کردتوان مطلب را می

ايوب، اگر اين همه درباره کرات آسمانی اطالع داری که بنا به "
بری  عقيده مردم بر زمين تأثير دارند  پس چرا آن اقتدار را به کار نمی

  "اوضاع خود را دگرگون سازی؟تا 

  . استفاده کرده است" کنايه روحانی"خداوند اينجا از 

چون . کند ، خداوند توجه ايوب را به ابرها جلب می٣٨-٣۴در آيات 
توانست به ابرها دستور  ايوب از قوانين آسمانها مطلع بود آيا او می

به بدهد که ببارند؟ آيا صاعقه همچون نوکری دست به سينه حاضر 
برداری  توانست ابرها را صورت اطاعت از فرمان او بود؟ آيا ايوب می

  کند و آنها را به شکل کوزه واژگون کند تا باران ببارد؟
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آفرينش اينها به يک سو، ولی اداره کردن آنها تا به انسان نفع 
سپس خداوند با تعدادی سؤال درباره . برسانند کامًال امر ديگری است

آنگاه او . نگری الهی خود در جهان ادامه سخن داد ه يندکاربرد مشيت و آ
  .جان به موجودات جاندار پرداخت از موجودات بی

 

 تا ٣٩: ٣٨ايوب ( آيا قادری بر خلقت من نظارت کنی؟ -٢
٣٠: ٣٩(  

شير ماده، بز، (را در مخيله ايوب مجسم نمود خداوند شش حيوان 
کالغ (پرنده وع و همچنين پنج ن) آهو، گورخر، گاو وحشی و اسب

در حالی که ايوب در مورد ). سياه، شترمرغ، لک لک، شاهين و عقاب
آيا تو : "بايستی به اين سؤال پاسخ دهد کرد، می اين مخلوقات تفکر می

پر " کنند و قادری از آنها مراقبت کنی؟ دانی آنها چگونه زندگی می می
  .بايستی نه باشد واضح است که جواب ايوب می

).  را ببينيد١٠۴مزمور (العاده است   خداوند يقينًا خارقنگری آينده
کند و ترتيب  خداوند با حکمت و قدرت خود بر تمام عالم نظارت می

کنی و  دست خويش را باز می. "دهد مراقبت از همه مخلوقاتش را می
ما انسانها ). ١۶: ١۴۵مزمور " (کنی آرزوی تمام زندگان را سير می

 زندگی را با موفقيت به گردش درآوريم، اما به سختی قادريم چرخهای
گرداند که ما قوانين علمی خود را بر  خدا تمام عالم را با چنان دقتی می

  .کنيم خلقت وی بنا می

های کالغ را  های شير و يا جوجه دانست چگونه بچه آيا ايوب می
توانست بداند که آنها  آيا اصًال می). ۴١-٣٩: ٣٨ايوب (تغذيه کند؟ 

کرد؟ کالغ سياهها   هستند؟ خوراک آنها را از کجا پيدا میگرسنه
توانستند بازمانده اجسادی را که شيرها به جای گذاشته بودند پيدا  می
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نيز ياد داده بود که ) حتی کالغهای ناپاک(ها  کنند، زيرا خداوند به پرنده
  .چگونه غذای خود را پيدا کنند

آيا ايوب . پرداختسپس خداوند از موضوع مرگ به موضوع تولد 
های  دانست بچه از دوران حاملگی بزها و آهوها اطالع داشت و می

های کوچک آنان چگونه  بچه). ۴-١: ٣٩(؟ آيند آنان چگونه به دنيا می
داند چه وقت آمادگی  کنند و مادرشان چگونه می به طور سالم رشد می

ملگی دارند خانه را ترک نمايند؟ چوپانان و دهقانان در دوران حا
کنند ولی جانوران  حيوانات اهلی و به هنگام زايمان به آنها کمک می

  .آورند های خود را در تنهايی به دنيا می وحشی بچه

گردد و از اهلی شدن امتناع  ه میدر بيابان آزادان) ٨-۵آيه (ورخر گ
کند زيرا خدا به او ياد داده است که  بدون کمک انسان زيست می. دارد

گاو وحشی يکی ديگر از حيوانات منفرد . مراقبت کندچگونه از خود 
، او حاضر نيست تحت تسلط انسانها )١٢-٩(در ميان وحوش است 

توانيد در طويله خود نگه داريد يا برای شخم زدن او  او را نمی. درآيد
  .کوبی کند را به گاوآهن ببنديد و مجبورش کنيد برايتان خرمن

وب، هرگاه از عهده اين حيوانات ای اي: "خداوند از ايوب سؤال کرد
آيی چگونه انتظار داری که در دادگاه در حضور من موفق  بر نمی

سپس خداوند به شرح " کنی چقدر نيرومند هستی؟ شوی؟ تو فکر می
-١٣(وتفصيل در مورد دو پرنده يعنی لک لک و شترمرغ پرداخت 

نشان در اينجا خدا از ايوب سؤالی نکرد؛ بلکه به سادگی خاطر). ١٨
ساخت که ساختمان بدن و رفتار شترمرغ عجيب و غريب است و شايد 

  .ايوب بتواند داليلش را توضيح دهد

لک لک بالهای زيبا و بسيار قابل استفاده دارد، ولی شترمرغ تنها 
ای را  چرا خدا پرنده! تواند بکند باد زدن است کاری که با بالهايش می

دود؟  اما از اسب هم سريعتر میآفريده است که قادر به پرواز نيست 
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اش را در جايی که در معرض خطر  ای ساخته است که النه چرا پرنده
تواند آنها را پايمال کرده يا  دهد، به طوری که دشمن می است قرار می

ی توجه هايش بی بخورد؟ چرا به خالف ديگر پرندگان نسبت به بچه
  نمايد؟ می

، حيوانی که از نظر قدرت )٢۵-٩آيات (اکنون نوبت به اسب رسيد 
اين توصيفی از اسب جنگی بود نه . و شجاعتش ارزش بسيار داشت

شتابد تا وارد ميدان  کوبد و می جهد و پا می اسبی که می. اسب معمولی
تواند آرام بايستد،  شنود نمی وقتی صدای شيپور را می. کارزار شود

اين خدا بود . ددنور دود که گويی زمين را درمی بلکه به قدری سريع می
نه ايوب، که اسب را آفريد تا با قدرت و توانايی مخصوص با خطر 

  .روبرو شود و با کارآيی در ميدان جنگ خدمت کند

پذيرد  رژه حيوانات با ذکر دو پرنده يعنی باز و عقاب پايان می
چه کسی به پرندگان اين غريزه را عطا کرد تا کوچ ). ٣٠-٢۶آيات (

عقابها ! نه آشيانه خود را بسازند؟ اين ايوب نبودکنند و بدانند چگو
سازند، اما خداوند به آنها  های بلند می آشيانه خود را بر باالی پرتگاه

بينند، به  چشمان تيزبينی داده است که شکار خود را از راه دور می
عقابها همچنين قادرند . کنند آيند و آن را شکار می سرعت فرود می

هايشان را  شف نمايند و از آنها شکم خود و بچهاجساد جانوران را ک
  .سير کنند، زيرا خدا آنها را چنين آفريده است

 

  )۵-١: ۴٠ايوب ( پاسخ اول ايوب -٣
در ميان سخنان خداوند انعکاسی از خواهش ايوب مبنی بر اينکه 

نجا حل و فصل نمايد ديده آخدا را به دادگاه بکشد و قضيه را در 
ه کننده با قادر مطلق مخاصمه کند؟ کسی که با خدا آيا مجادل. "شود می

خداوند قضيه خود را بيان ). ٢: ۴٠" (محاجه کند آن را جواب دهد



  صبور باشيد١٩٦

 196

ولی . دهد تا او نيز عرض حال کند ايوب فرصت می داشت و اکنون به
من فقير هستم و به : "اولين سخنانش اين بود! ايوب عرض حالی ندارد

من حق ندارم با . ام ر دهانم گذاشتهتو چه جواب دهم؟ دست خود را ب
ايوب به دوستانش گفته بود که دهان خود را ببندند ." خدا بحث کنم

نهادند  ديدند، دست بر دهان می و ديگران وقتی ايوب را می) ۵: ٢١(
، اما اکنون الزم بود که ايوب دست بر دهان بگذارد که مبادا )٢: ٢٩(

تا نزد خدا ). ١٩: ٣، روميان ٣٢: ٣٠امثال (ای بگويد  سخن ناشايسته
تا زمانی . تواند برای ما آنچه الزم است انجام دهد خاموش نشويم او نمی
تواند برای ما و  نماييم او نمی کنيم و با خدا بحث می که از خود دفاع می

اش را به وسيله ما جامه عمل  در وجود ما کاری انجام دهد و نقشه
  .بپوشاند

او خاموش . ه و به توبه جدی نرسيده بوداما ايوب کامًال خرد نشد
  .بود ولی تسليم نبود، بنابراين خدا به سخنان خود ادامه داد

 

ايوب (آفرينش مرا تحت تسلط خود درآوری؟ توانی   آيا می-۴
  )٣۴: ۴١ تا ۶: ۴٠

فرينش را به رخ ايوب بکشد، فقط دو ًا آخدا به جای اينکه تمام
مثل اين . در مورد آنها تفکر کندمخلوق خود را انتخاب کرد که ايوب 

توانی از  تمام عالم برای تو خيلی زياد است و نمی: "بود که خدا بگويد
با . اين دو تا از بهترين کارهای دست من هستند. عهده شرحش برآيی

  "توانی کرد؟ آنها چه می

: ۴٠ايوب (اکنون نه مسئله قدرت خداوند بلکه عدالت او مطرح بود 
ود که طرز رفتار خدا با وی منصفانه نبوده و نيز در ايوب گفته ب). ٨

: ٢۴، ٣١-٢٩: ٢١(داوری بدکاران داوری خدا ناعادالنه بوده است 
ای ايوب آيا تو آن قدرت و : " خدا پرسيد١۴-٩: ۴٠در باب ). ١٧-١
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خشم مقدس را داری تا بتوانی گناهکاران را داوری کنی؟ اگر چنين 
گناهکاران مغرور را !  کناست پس شروع به داوری و قضاوت

کنی که  تو ادعا می! اصًال دفنشان کن! فروتن ساز و بدکاران را بکوب
توانی در دنيا عدل را مستقر سازی، بنابراين به تو  بهتر از من می

  !"دهم، اين گوی و اين ميدان اجازه می

ولی خدا قبل از اينکه ايوب را به ميان گناهکاران بفرستد به او گفت 
دشاهی خود را بر تن کند و روی دو تا از بهترين مخلوقاتش شنل پا

آيات (و تمساح، به اصطالح تمرين کند ) ٢۴-١۵آيات (يعنی اسب آبی 
شد که اينها را تحت تسلط خود آورد، آنگاه  اگر ايوب موفق می ).٣۴-١

  .کرد که بر دنيای گناهکار نيز داوری نمايد شايستگی پيدا می

  مقدس متفق اکثر دانشمندان کتاب). ٢۴-١۵: ۴٠ايوب (بهيموت 
بعضی نيز آن را . هستند که در اينجا حيوان مورد بحث کرگدن است

کلمه بهيموت يک کلمه عبری به معنای . کنند فيل يا گاوميش ترجمه می
برای شکارچيان امروزی که مجهز به . باشد می" هيوالی عظيم"

د، ولی در زمانی که وسائل مدرن هستند اين حيوان چندان ابهتی ندار
العاده  رفت، چنين جانوری يک حريف فوق تير و کمان به کار می

  .شد نيرومند محسوب می

شود که او آفريدگار کرگدن و انسان نيز  خدا به ايوب يادآور می
خوار  علفکرگدن . ، ولی آنها را متفاوت آفريده است)١۵آيه (باشد  می

 با وجود خوردن غذاهای صورتيکه ايوب در. و بسيار نيرومند است
کرگدن . مختلف، موجودی است ضعيف و قادر به نبرد با کرگدن نيست

در . ها و استخوانهايی قوی مثل تيرآهن دارد بدنی نيرومند و عضله
حاليکه بدن انسان در مقايسه با او ضعيف بوده و به آسانی صدمه 

 خوابد و خود را زير آب مخفی کرگدن در رودخانه می. بيند می
 کند اند تغذيه می ها توسط آب کنده شده سازد و از گياهانی که از کوه می
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کرگدن نه از . در حاليکه انسان بايد برای کسب نان روزانه تالش کند
در زمان ايوب، به دام . ترسد و نه از شکارچيان رودخانه خروشان می

شد در حاليکه  انداختن يک کرگدن امری تقريبًا محال محسوب می
  !  انسان کاری بس آسان استگرفتن

اکنون ای ايوب آيا تو قادری اين : "پرسد خداوند از ايوب چنين می
حيوان تنومند را بگيری و مهارش کنی؟ اگر چنين باشد، پس من هم 
باور خواهم کرد که تو قدرت و حکمت کافی داری که دنيا را از روی 

  ."عدل و انصاف داوری کنی

مه تمساح در زبان اصلی عبری کل). ٣۴-١: ۴١ايوب (تمساح 
" پيچ و تاب خوردن"بوده و ريشه لغوی آن به معنای " لوياتان"

بردند که به  اين کلمه را در مورد هيوالهای دريايی به کار می. باشد می
  . دان هزيست حسب گمان مردم در دريای مديترانه می

.  ممکن است اشاره به نهنگ يا دلفين باشد٢۶-٢۵: ١٠۴مزمور 
اشعيا (بردند  ديان اين کلمه را برای اشاره به دشمنان خود به کار میيهو
" مار قديم" شيطان را ٩: ١٢کتاب مکاشفه . ، به ويژه مصر)١: ٢٧
ها لوياتان يک هيوال با چند سر بود که بر آبها  در افسانه. خواند می

  .کرد و از هيچ انسانی هراس نداشت حکومت می

توانی تمساح را با قالب صيد کنی و   میآيا: "خداوند از ايوب پرسيد
يا به دور زبانش کمند اندازی؟ و اگر موفق شدی آنگاه با او چه خواهی 

با تمساحی : سؤال اين است).  را مالحظه کنيد١١-١: ۴١ايوب " (کرد؟
توانی تبديل به يک  توانی کرد؟ او را نمی که گرفته باشی چکار می

؛ بازرگانان )۵-٣آيات  (باشدايل حيوان اهلی نمايی، هرچند که او م
 اگر سعی کنی )۶آيه (او را از دست تو بخرند حاضر نخواهند بود که 

که او را تربيت کنی با عجله دست خواهی برداشت و ديگر هرگز اين 
خداوند در اينجا يک نتيجه ). ٩-٨آيات ! (کار را تکرار نخواهی نمود
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ده يک تمساح برآيی، پس اگر تو قادر نيستی از عه: "گيری عملی نمود
  ).١١-١٠آيات " (توانی در حضور من بايستی؟ چگونه می

 خداوند شرحی شاعرانه درباره اعضاء نيرومند ٢۴-١٢در آيات 
ی قوی و پوست غير قابل نفوذش اه اين جانور و دندانهای تيزش و پنجه

زند و  وقتی تمساح رودخانه را بهم می). ١٧-١٢آيات (بيان داشته است 
شود  پاشد، نور خورشيد از بخارش منعکس می را از دهان خود میآب 

-١٨آيات (ماند که از دهان اژدها خارج شود  و به آتش و دودی می
تواند بدون ترس همه جا برود  زره او به قدری محکم است که می). ٢١

  ).٢۴-٢٢آيات (

آيات (پذيرد  اين باب با شرحی از خشم و جرأت لوياتان پايان می
، ٢٩-٢۶در آيات ). ٢۵آيه (گريزند  مردم ترسان از او می). ٣۴-٢۵

خندد و  بد که لوياتان بر آنها می خداوند هشت سالح مختلف را نام می
گونه که اين جانور  به همان. پندارد های چوب پوسيده می مانند کاه يا تکه

ترسد، او از چيزهای زير خود هم ترسی  از چيزی در اطراف خود نمی
های سفال تيز  يرا قسمت زيرين بدنش با پوششی همچون تکهندارد، ز

او از هيچ دشمنی چه در خشکی و چه در ). ٣٠آيه (مجهز شده است 
، زيرا دريا را مثل ديگ عطاران بر )٣٢-٣١آيات (آب هراسی ندارد 

کند موج و  وقتی در آب شنا می. کند زند به طوريکه کف می هم می
  !شود گر می رمرد جلوهنواسانات آب همچون موی يک پي

  

  )۶-١: ۴٢ايوب (جواب دوم ايوب  -۵
سپس ايوب ). ٢آيه (اش اعتراف نمود  به عدالت خدا در اجرای نقشه

اقرار کرد که سخنانش اشتباه بوده است و در مورد چيزهايی صحبت 
ايوب اتهاماتش را در ). ٣آيه (کرده است که برايش مفهوم نبوده است 

است، پس  ای نداشته نبوده و با او رفتار منصفانهمورد اينکه خدا عادل 
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کند درست است و  او تشخيص داد که هر کاری که خدا می. گرفت
  .انسان بايد آن را با ايمان بپذيرد

تنها ! توانم بدهم من جواب سؤاالت تو را نمی: "ايوب به خدا گفت
 توانم بکنم اين است که به تکبر خود اعتراف کرده و با کاری که می

تا به حال، شناخت ايوب از خدا غير مستقيم و غير ." فروتنی توبه کنم
ايوب . شخصی بوده است ولی حاال ديگر آن وضعيت عوض شده بود

پنداشت " خاک و خاکستر"خدا را شخصًا مالقات کرد و خودش را 
  ).٢٧: ١٨، پيدايش ٨: ٢، ۶آيات (

ه دنيايی از توبه دری است که ب: "گفته است" چارلز اسپرجان"آقای 
درنقطه . کرد و اين امر در مورد ايوب صدق می." شود شادی باز می

در اين ). ٩-٧: ۴٢ (شود اوج کتاب ايوب گناهکار مبدل به خادم خدا می
" خادم من"هار بار ايوب را با لقب ويژه عهد عتيق آيات خداوند چ

 کرد؟ با ايوب چگونه خدا را خدمت می). ٣: ٢، ٨: ١باب (خواند  می
تحمل درد و بدون ناسزا گفتن به خدا، و به اين ترتيب ساکت کردن 

رنج کشيدن در مشيت خدا خدمتی است که خداوند به عده ! شيطان
  .کند شماری از برگزيدگان خود عطا می انگشت

خداوند نسبت به سه دوست . اما ايوب خادم به ايوب شفيع مبدل شد
: ۴٢(قت را نگفته بودند ايوب غضبناک بود چون آنها درباره خدا حقي

آنها ملزم شدند که با ايوب مصالحه کنند و او نيز برايشان دعا ). ٧
با عفو و بخشش ! ايوب بين خدا و سه دوستش واسطه شد. کرد

دوستانش و دعا کردن برايشان ايوب برکت را به زندگی خودش 
ه کنيم ب ما وقتی از بخشيدن ديگران خودداری می). ١٠آيه (بازگردانيد 

  .زنيم خودمان صدمه می

او . ايوب دو برابر آنچه را که قبًال از دست داده بود، به دست آورد
دوستان و .  تا در خانه بودندبيست فرزند  داشت که ده تا نزد خدا و ده
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اقوام ايوب برايش هدايای نقدی آوردند تا زندگيش را بازسازی کند و 
د استفاده کرد، در نتيجه يقينًا از اين سرمايه برای تکثير احشام خو

يک بار ديگر ايوب مردی ثروتمند . احشام ايوب دو برابر سابق شدند
در زمان ايوب به کار رفته باشد، به " دو برابر شدن"اگر فرمول . شد

: ٩٠مزمور (بايستی او هفتاد ساله بوده باشد  هنگام شروع داستان می
  ).١۶: ۴٢(به ايوب عمر دوبرابر عطا فرمود خداوند ). ١٠

ايوب . نازيدند در مشرق زمين، والدين به دختران زيبای خود می
، )دارچين(، قصيعه )کبوتر(صاحب سه دختر زيبا بود به نامهای يميه 

سر و صدا بود، قصيعه صاحب  يميه بی). شاخ سرمه(قرن هفوک 
  ! عطر بود و قرن هفوک وسائل آرايش داشت

. رزوی هر انسانی بودبه سن پيری رسيدن و سپس از جهان رفتن آ
در اينجا از عمر دراز هم فراتر رفته و از يک زندگی غنی سخن 

پيدايش (ابراهيم و اسحاق . گويد که به خوبی به پايان رسيده است می
) ٢٨: ٢٩اول تواريخ (و همچنين داود پادشاه ) ٢٩: ٣۵، ٨: ٢۵
  .گونه از دنيا رفتند همين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  پرده آخر
  

صل آخر را به طرز نادرست تفسير کرده و چنين برداشت ما نبايد ف
کنيم که هر آزمايشی چنان پايان خواهد يافت که همه مسائل حل شده، 
همه بغضها کنار گذاشته شده و همگی برای هميشه از يک زندگی 

اين فصل ! هميشه چنين نيست. سعادتمند و شاد برخوردار خواهند شد
خواهد بر سرمان بياد، اما فصل  چه میدهد که هر آن به ما اطمينان می

  .نويسد آخر را هميشه خدا می

توانيم به خدا اعتماد کنيم که  بنابراين الزم نيست که بترسيم، ما می
آنچه به حق است انجام خواهد داد، هرچند وضعيت ما بسيار دردناک 

  .هم بوده باشد

بزرگترين برکتی که نصيب ايوب شد اين نبود که او سالمتی و 
ثروت خود را بازيافت، يا خانواده و دايره دوستانش از نو بازسازی 

. بزرگترين برکتی که نصيب ايوب شد شناختی بهتر از خدا بود. شد
گوييم و  اينک صابران را خوشحال می: "نويسد اش می يعقوب در رساله

ايد، زيرا که  ايد و انجام کار خداوند را دانسته صبر ايوب را شنيده
: ١٢ عبرانيان .)١١: ۵يعقوب " ( غايت مهربان و کريم استخداوند به

ليکن هر تأديب در حال، نه از خوشيها بلکه : "کند که   يادآوری می١١
نمايد، اما در آخر ميوه عدالت سالمتی را برای آنانی که  از دردها می

  ."آورد اند، بار می از آن رياضت يافته

سر داستان در سرا: "دنويس چنين می" کامپبل مورگان. جی"آقای 
وقتی اينها دست به دست هم . بينيم ايوب ما صبر خدا و تحمل خدا را می

فرآيندش بيرون آمدن طالی خالص . بدهند، نتيجه اطمينان بخش است
  ."کوره آتش و دريافت تاج حيات است از
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دهد در زندگی ما پيش  مهم نيست که خداوند چه چيزی را اجازه می
نويسد و از اينجهت  او فصل آخر را می. ر با اوستآيد، هميشه سخن آخ
  .ارزد به همه زحمتش می

  !بنابراين صبور باش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





  
  

  سؤاالتی برای کمک 
به مطالعه



  



  فصل اول

  آغاز نمايش 
  ٣-١ايوب 

  

ايد تفکر   روی آنچه در دوران زندگی خود درباره ايوب شنيده-١
او شخصی بود  ":کنيد يل میامروز شما اين جمله را چگونه تکم. کنيد
  ؟..."که

کردند الزم است   اشتباه دوستان ايوب اين بود که آنها فکر می-٢
کنيد ما چرا وقتی  شما فکر می. وضعيت ايوب را تجزيه تحليل کنند

کنيم که  بينيم خود را تحت فشار حس می کسی را گرفتار رنج و درد می
  وضعيت او را حالجی کنيم؟

چه چيزهايی در زندگی شما . را از دست داد ايوب همه چيز -٣
شويد که  آنقدر ارزش دارند که در صورت از دست دادنشان وسوسه می

  خدا را زير سؤال ببريد؟

زند و   در مورد اين واقعيت که شيطان آزادانه در دنيا پرسه می-۴
  حتی به تخت پادشاهی خدا نيز دسترسی دارد، چه احساسی داريد؟

ايوب در عين از دست دادن همه چيز .  بخوانيد را٢٢: ١ ايوب -۵
  در زندگيش از کوره در نرفت، رمز او چه بود؟

 بعد از وارد شدن زيان ناگهانی، ايوب گرفتار يک بيماری مزمن -۶
ها و تشابهاتی بين زيان و مرض وجود دارد که ما را  چه فرق. شد

  کند تا درباره نيکويی خدا شک کنيم؟ وسوسه می

گفتند که درد و رنج ايوب تقصير  ايوب مرتبًا به او می دوستان -٧
کند که حتمًا بايد کس ديگری را در  چرا انسان فکر می. خودش است

  مورد رنج و درد  خود مقصر بداند؟
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هايی را ذکر کنيد که ممکن است موجب تسلی خاطر   تشويق-٨
ده کند که ای کاش به دنيا نيام شخصی شده باشد که مثل ايوب آرزو می

  .بودم

چه چيز .  درباره زمانی فکر کنيد که به شما خسارتی وارد شد-٩
  باعث شد که از کوره در نرويد؟ 

  
  
  
  
  
  
  



  فصل دوم

  آغاز مباحثه 
  ٧-۴ايوب 

  

 اگر کسی بخواهد حقيقت تلخی را به شما بگويد شما چگونه -١
  دوست داريد که آن شخص مطلبش را با شما در ميان بگذارد؟

توانيد با اين حقيقت که اطاعت   ايوب را چگونه می درد و رنج-٢
  شود، سازش دهيد؟ موجب برکت می

چه وقايعی در .  بنا به اظهار اليفاز، زندگی کوتاه و شکننده است-٣
  زندگيتان شما را با اين نکته مواجه ساخته است؟

 به چه طريق شما از دوران کشمکش نيرومندتر و بهتر بيرون -۴
  آمديد؟

ی را ببينيم که مانند ايوب گرفتار درد و رنجی است که  اگر کس-۵
توانيم به او بدهيم کدام  ايم، بهترين تسلی که می ما هرگز آن را نچشيده

  است؟

.  ايوب مدت هفت روز در سکوت با دوستان خود نشسته بود-۶
  خواست؟ وقتی از آنها تقاضا کرد که به وی بنگرند، او از آنان چه می

توانستند بکنند که اقًال اندکی مايه تسلی  چه کار می دوستان ايوب -٧
  خاطرش شود؟

 آيا ايوب با آرزو کردن که ای کاش هرگز به دنيا نيامده بود، -٨
  .شد؟ داليل خود را بيان کنيد مرتکب گناه می

 ايوب يقين داشت که خداوند از همه جزئيات زندگيش با خبر -٩
  ه تسلی ايوب باشد؟توانست ماي اين امر به چه نحوی می. است

  
  
  



  فصل سوم

  ادامه مباحثه 
  ١٠-٨ايوب 

  

. کرد ايوب را به وسيله بحث منطقی تسلی دهد  بلدد سعی می-١
ايد، استدالل منطقی چه تأثيری بر  زمانی که شما احتياج به تسلی داشته

  شما گذاشته است؟

ای داشتيد که درباره عدالت خدا به   شما در زندگی خو چه تجربه-٢
  ا درسی داده باشد؟شم

گاهی . کرد ايوب را با حکمت گذشتگان تسلی دهد  بلدد سعی می-٣
وقتی مردم گرفتار . خوانيم می" گفتار حکيمانه يا شعار"ما آن را 

شوند چه نوع گفتار و شعارهای حکيمانه به  دشواريهای زندگی می
  کنند؟ سوی ديگر پرتاب می

حتمًا کار بدی کردی که اين تو " اساس استدالل بلدد اين بوده که -۴
  چرا اين طرز استدالل غلط است؟." اتفاقات برايت پيش آمد

اگر قرار باشد که شما . ورزيد  بلدد فقط بر عدالت خدا تأکيد می-۵
  سه تا از صفات برجسته خدا را انتخاب کنيد، آنها چه خواهند بود؟

شد بر کرسی   هرگاه بر حسب گفتار ايوب خداوند حاضر می-۶
  کرديد؟ اهد بنشيند، شما چه سؤاالتی از او میش

اگر چنانچه خداوند با بدکاران و .  را بخوانيد۴۵-۴۴: ۵ متی -٧
کند، اين امر در مورد درد و رنج  نيکوکاران به طور يکسان عمل می

  سازد؟ چه حقايقی را روشن می

کنيم که   به هنگام بروز درد و رنج ما هم مانند ايوب گمان می-٨
درد و رنج ما چگونه به نظر خدا فرق . شويم جهت نابود می بیداريم 
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ای با روبرو شدن با درد و  کند؟ درک مأموريت زندگيمان چه رابطه می
  رنج را دارد؟



  فصل چهارم

  "جوانتر"مرد خشمگين 
  ١۴-١١ايوب 

  

دادن اطالعات با گفتگو و مراوده : "گويد می" ويرزبی" آقای -١
چطور به اشتباه صوفر که به ايوب با خشم اين حقيقت ." يکسان نيست
  شود؟ کرد، مربوط می پرخاش می

دهد گاهی چيزهای بد برای ما پيش آيد،   اگر بدانيم خدا اجازه می-٢
  توانيم به خدا داشته باشيم؟ ما چه اطمينانی می

کنيم از تمام ابعاد خدا   چرا ما مثل صوفر بعضی اوقات خيال می-٣
  باخبريم؟

دهيم دچار چه  اط خود را با طبيعت خدا از دست می وقتی ارتب-۴
  شويم؟ نوع خطری می

  گفتيد؟  اگر شما به جای صوفر بوديد درباره خدا به ايوب چه می-۵

. ايد  درباره اشخاصی فکر کنيد که آنان را گرفتار درد و رنج ديده-۶
کردند که از درد و رنج خالص شوند، آنها  وقتی مانند ايوب دعا می

   چه نوع تسکين و آسايشی را داشتند؟انتظار

   ايوب اميد چه نوع تسکينی را داشت؟-٧

توان فهميد که چه وقت درد و رنج نوعی گوشمالی از   چگونه می-٨
  سوی خداوند است؟

  توانيد توضيح دهيد که چرا ايوب تسليم نااميدی مطلق نشد؟  می-٩

ز دشواری  چه چيزی الزم است تا ما بتوانيم حتی به هنگام برو-١٠
  و مشکالت به اميد بچسبيم؟

  
  
  



  فصل پنجم

  از مباحثه تا مجادله
  ١٧-١۵ايوب 

  

کرد، دوستانش بر  گناهيش پافشاری می  هر قدر ايوب بر بی-١
چند دليل ذکر نماييد مبنی بر . ورزيدند مقصر بودن او بيشتر اصرار می

خود گناهی  ترسيدند مبادا ايوب در مورد بی اينکه چرا دوستانش می
  . گفت اما با اين وجود گرفتار رنج و درد بود راست می

 اگر چنانچه اطاعت هميشه برکت فوری به دنبال ندارد، پس -٢
  انگيزه ما در اطاعت از خدا چيست؟

گناهی عدالت شخصی خود را اعالن   اگر ايوب با ادعای بی-٣
  گفت؟ کرد، پس او چه می نمی

صی است گيج و پريشان و گفت که شخص بدکردار شخ  اليفاز می-۴
شما شرايطی را شرح دهيد که شخص خداترس نيز ممکن باشد . ترسو

  .همان وضع را پيدا کند

کشد،  توانيم بپذيريم که چون کسی درد می  اگر ما اين فکر را نمی-۵
توانيم درد و رنج چنين شخصی  شود، پس چطور می او دارد تنبيه می
  را توجيه کنيم؟

 دهيد که چرا خدا ممکن است گناه را فورًا  با داليلی نشان-۶
  .مجازات نکند

.  ايوب آرزو داشت که در برابر خدا و دوستان از او حمايت شود-٧
وقتی کسانی که مورد اعتماد شما هستند و بر آنها تکيه داريد در مورد 

  دهد؟ کنند، چه احساسی به شما دست می شما سوء تفاهم پيدا می

کنند چه واکنشی نشان  که آرزوی مرگ می خدا نسبت به کسانی -٨
  دهد؟ می
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 چند راهی را نام ببريد که حتی به هنگام بروز درد و رنج بتوانيم -٩
  .خدا را ستايش کنيم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  فصل ششم

  !لطفًا دشمن حقيقی بر پا خيزد
  ١٩-١٨ايوب 

 

 بين ترس آميخته به احترامی که ما نسبت  به خدای قادر مطلق -١
کرد، چه   ترسی که بلدد از آن برای کوبيدن ايوب استقاده میداريم با

  تفاوتی وجود دارد؟

ايد چگونه از ترس به   موردی را شرح دهيد که مشاهده کرده-٢
  اثر استفاده شده است؟ عنوان محرک مؤثر يا بی

هايی به   از روی تجربه خود شرح دهيد که مرگ چه شباهت-٣
  .خاموش شدن چراغ دارد

ن ديد يک نفر را که عازم آسمان است و شخصی را که  فرق بي-۴
  .ايماندار نيست شرح دهيد

 ايوب مصيبت زندگی خود را به حيوانی که در دام افتاده يا -۵
های  شما درباره سختی. درختی که از ريشه کنده شده باشد تشبيه کرد

  کنيد؟ زندگی چطور فکر می

 برای ١٠ل و  برای انزوای کام١ (١٠ تا ١ از روی معيار -۶
العملی  شما در مقابل ناماليمات و سختيها چه عکس) هرگز تنها نبودن

کنيد يا به طرف آنان  دهيد؟ آيا از مردم به کلی کناره گيری می نشان می
  رويد؟ می

شويد چه چيزی باعث   وقتی با اشخاص دردمند روبرو می-٧
  شود که به سختی دنيای درونی آنان پی ببريد؟ می

يل ذکر نماييد که چرا مردمی که در بحبوحه مشکالتند  چند دل-٨
  زنند؟ گاهی اظهار همدردی را که به آن احتياج دارند، پس می
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بشاش و  = ١٠ترسان و لرزان و  = ١ ( ١٠ تا ١ از روی معيار -٩
طرز فکرتان نسبت به مرگ خودتان در ده سال پيش و امروز ) آماده

  به چه صورت است؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  مفصل هفت

  اهميت ديدگاه درست
  ٢١-٢٠ايوب 

  

 را بخوانيد، آقای ويرزبی سخنان صوفر را ۵: ٢٠ ايوب -١
به عقيده شما صوفر با منطق خود انتظار چه . خالصه کرده است

  پاسخی را از ايوب داشت؟

آدمهای خوب : "گويد  از قرار معلوم، صوفر با اين گفته که می-٢
  خ شما به اين موضوع چيست؟پاس. موافق نبود" ميرند در جوانی می

 پارسايی چگونه کيفيت زندگی ما را بيشتر از کميت آن فزونی -٣
  دهد؟ می

در .  ايوب از دوستانش تقاضا کرد که به وی گوش فرا دهند-۴
کمک کردن به کسی که گرفتار درد و رنج است، اهميت گوش دادن 

  چيست؟

عارض  کشمکش اساسی را که از ديدن موفقيت آدم بدکردار -۵
  .شود، شرح دهيد می

  .ايد شرح دهيد  شرارتی را که جزايش را ديده-۶

  کنند؟  آدمهای بدکردار چگونه از عواقب شرارت خود اجتناب می-٧

  شوند؟  شرارت به چه صورتی از نسلی به نسل ديگر منتقل می-٨

آورد و گاهی هم سود  بينيم بزهکاری منفعت می  در حاليکه می-٩
تواند ما را به سوی  کند، چه ديدگاهی می میفراوان عايد شخص 
  پارسايی سوق دهد؟

 سه دوست ايوب به چه شکل بار زندگيش را با افزودن -١٠
  تر کردند؟ دشواری ديگری سنگين

  
  



  فصل هشتم

  نظم در دادگاه
  ٢۴-٢٢ايوب 

  

دانيم ايوب هم مانند ساير مردم گناهکار بود، در   از آنجا که می-١
گناهيش را  توانيم ادعای بی تانش، ما چگونه میمقابل اتهامات دوس

  تصديق نماييم؟

 اگر چنانچه در مقابل نيکويی خودمان محبت خدا را دريافت -٢
  کنيم، پس نيکويی ما در رابطه با خداوند چه تأثيری دارد؟ نمی

اگر در حالی که خسران :  خودتان را به جای ايوب فرض کنيد-٣
 تهمت هم بزنند که خود باعث اين ديده و دردمند باشيد و به شما

  دهد؟ ايد، در اين صورت چه احساسی به شما دست می وضعيت شده

داد که به رغم   به نظر شما چه چيزی به ايوب استقامت می-۴
  اوضاع و مقتضيات زندگيش، خدا را ستايش کند؟

روبرو شدن با : تر است کنيد کدام يک سخت  شما فکر می-۵
ايد، يا تحمل شکستی که کامًال ناروا   شدهشکستی که خود موجب آن

  بوده است؟ چرا؟

شويد، آيا غالبًا آن را ارزيابی   هنگامی که با سختی روبرو می-۶
  کنيد که حق با شما بوده است يا نه؟ چرا؟ می

شويد آيا غالبًا به اين فکر  ها و مشکالت می  وقتی گرفتار سختی-٧
  کنيد که قصد خداوند چيست؟ می

چه . کند اعتراف کرد که گاهی اوقات خداوند او را گيج می ايوب -٨
  کند؟ چيزهايی شما را در رابطه با خداوند گيج می
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کند که   چه وقايع فرهنگی در فکر شما اين سؤال را ايجاد می-٩
سازد؟  آسا خود را آشکار نمی کند و به طرز معجزه چرا خدا مداخله نمی

  گفتيد؟ ما به او چه میدر مورد دخالت خدا در زندگی ايوب، ش



  فصل نهم

  چه نجوای ضعيفی
  ٢٨-٢۵ايوب 

  

شنويد که به نظر   در هفته چند بار نام خدا را از زبان کسی می-١
  شناسد؟ آيد که اصًال خدا را نمی می

 ايوب فرصتی به دست آورد که جواب دوستانی را که به جای -٢
تيد به شخصی که ياف اگر شما مجال می. کمک، آزارش داده بودند، بدهد

  گفتيد؟ به هنگام سقوط لگدتان زده باشد چيزی بگوييد، شما به او چه می

 ايوب درباره قدرت خدا با اشاره به آسمان و ابرها و باران سخن -٣
  دهد؟ چه چيزی از خلقت خدا درباره عظمت وی به شما ندا می. گفت

نچه را رسيد که دوستان ايوب معتقد بودند که آ  چنين به نظر می-۴
. توان کسب نمود دانند منتهای درجه دانش الهی است که می از خدا می

فهم و دانش شما درباره خدا چه مقدار از حقيقت الهی را در بر 
  گيرد؟ می

 ايوب اقرار کرد که بر اين باور است که خداوند به طرز -۵
آيا به نظر شما اعتراف ايوب . منصفانه با وی رفتار نکرده است

  احترامی نسبت به خدا بوده است؟ ود يا بیآل گناه

توانيم حکمت را مثل طال استخراج کنيم، پس   اگر چنانچه ما نمی-۶
توانيم به حکمت دست يابيم؟ آيا ممکن است حکمتی  هايی می از چه راه

  ايم از دست بدهيم؟ اين چگونه ممکن است؟ را که بدست آورده

 نوع حکمتی از خود  ايوب در موقع گوش دادن به دوستانش چه-٧
  نشان داد؟

غرور بزرگترين مانع حکمت روحانی : "گويد  آقای ويرزبی می-٨
  .برخی موانع ديگر را نام ببريد." است



  فصل دهم

  دهم دادخواستم را خاتمه می
  ٣١-٢٩ايوب 

  

بعضی از .  ايوب برکاتی را که در گذشته داشت برشمرد-١
  .ببريدبزرگترين برکات زندگی گذشته خود را نام 

 وقتی گرفتار مشکالت هستيم، برکات گذشته ما چگونه موجب -٢
  شود؟ تسلی خاطر ما می

 ايوب همه چيز را از دست داد از جمله خانواده و اموال و حتی -٣
های متفاوت فقدان اموال و از دست دادن نام نيک را  شما جنبه. نام نيک
  . نام ببريد

رد که عبارت بودند از  ايوب سه نوع گناهان بزرگ را نام ب-۴
هرگاه قرار باشد شما فهرستی از گناهان . شهوت و فريب و زناکاری

تهيه کنيد به طوری که شامل همه نوع گناه باشد، چه گناهانی را نام 
  خواهيد برد؟

 ايوب در نقشهای مختلف، خويشتن را ارزيابی کرد، از جمله در -۵
ود را ارزيابی کنيد در هرگاه شما بخواهيد خ. نقش کارفرما و همسايه

  کدام نقشهای عمده خود را مورد انتقاد قرار خواهيد داد؟

با . جا بشنود و نه توبيخ ناروا  ايوب حاضر نبود نه تعريف بی-۶
هايی ايوب زندگی خود را دشوارتر  اتخاذ چنين حالتی از چه راه

  ساخت؟ می

ت تأثير  درد و رنج کشيدن چگونه ديدگاه ما را نسبت به آينده تح-٧
  دهد؟ قرار می

کرديد   از موقعيتی سخن بگوييد که شما هم مانند ايوب آرزو می-٨
  .کرد که ای کاش خدا بر شما داوری می
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احترام، برکت، کمک، :  از دست دادن کدام يک از اين چيزها-٩
آيد؟  تر می آينده و خدمت که ايوب آنها را برشمرد، به نظر شما مشکل

  چرا؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ل يازدهمفص

  پاسخهای اليهو 
  ٣٣-٣٢ايوب 

  

زمانی را شرح .  ايوب به نقطه جوش رسيده بود١١ در آغاز باب -١
دهيد که شما هم در يک گرفتاری به نقطه جوش رسيديد و چه شد که آن 

  مشکل حل شد؟

 در زمانی که خداوند سکوت اختيار کرده و ما مانند ايوب و سه -٢
  دهد؟ چه احساسی به ما دست مینشينيم،  دوستش به انتظار می

 اليهو سخن گفت تا عقيده کاذبی را که شنيده بود ايوب و سه -٣
تا آنجا که به ياد داريد . دوستش نسبت به خدا ابراز داشته بودند، رد کند

  نظر آنها نسبت به خداوند چه بود؟

 از اين نقطه نظر که خدا قدوسيت و عدالت و بخشايش خود را -۴
  بينيد؟ زد، شما او را چگونه میسا هماهنگ می

وقتی .  مسلمًا اليهو به سخنان ايوب و سه دوستش گوش داده بود-۵
شود اول حرف  کسی مطلب زيادی برای گفتن دارد ولی مجبور می

  دهد؟ ديگران را بشنود و بعد از آن سخن بگويد، چه حالی به او دست می

ارتکاب گناه  بنا به عقيده اليهو، چطور گاهی رنج کشيدن از -۶
  کند؟ جلوگيری می

کرد که وی چنين  آنچنانکه اليهو ايوب را متهم می(گناهی   بين بی-٧
آنطور که ايوب درباره خودش (مالمت بودن  و بی) ادعايی دارد

  چه فرقی است؟) گفت می

را که اليهو ذکر نمود با نقش عيسی " فرشته ميانجی" نقش -٨
  .ده است، مقايسه کنيد آم۶-۵: ٢چنانکه در اول تيموتائوس 
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 به نظر شما دليل سکوت اختيار نمودن ايوب بعد از بخش اول -٩
  سخنرانی چه بود؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  فصل دوازدهم

  تعريف و دفاع اليهو از خدا 
  ٣٧-٣۴ايوب 

  

 اين دو حقيقت که خدا عادل و حاکم است و اينکه دنيا پر از -١
  دهيد؟ عدالتی است را چگونه با هم سازش می بی

به نظر شما چه مقدار از آنچه را .  را بخوانيد١۶-١۵: ٩ مزمور -٢
خوانيم عمًال سزای عادالنه است، يعنی ما در چاهی  که درد و رنج می

  افتيم؟ ايم می که خود کنده

کرديد که   زمانی را به ياد بياوريد که شما هم مانند ايوب خيال می-٣
 کشمکش ايمانی خود را در .شايد خدا با شما عادالنه رفتار نکرده است

  .آن زمان شرح دهيد

دارد که هرگاه خدا صالح نداند که   آقای ويرزبی اظهار می-۴
بارهای ما را ازدوشمان بردارد، او هميشه به ما نيروی تحملش را 

جامه عمل پوشيدن اين حقيقت را در زندگی خود يا در زندگی . دهد می
  .يکی از آشنايان خود شرح دهيد

اليهو اين بود که ممکن است ايوب برای رهايی از  ترس -۵
برای رهايی از مشکالت و . بر را انتخاب کند مصيبتش راه ميان

  کنيم؟ برهايی را انتخاب می گرفتاری، ما گاهی چه ميان

ترسيد که مبادا ايوب اميد خود را از دست بدهد و به   اليهو می-۶
افتيم  ی ما در مشکالت میبه چه دليل وقت. آلود رجوع نمايد زندگی گناه

  گيرد؟ ای در سر راه ما قرار می چنين وسوسه

 اليهو عظمت خدا را کنترل کردن خلقت در طی فصلهای مختلف -٧
  اندازد؟ کدام فصل شما را بيشتر به ياد عظمت خدا می. بيان کرد
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 به هنگام بروز گرفتاری و مشکالت، فقدان کنترل بر اوضاع، -٨
  کند؟ برای ما ايجاد میچه نوع تسلی يا غمی 



  فصل سيزدهم

  امتحان نهايی 
  ۴٢-٣٨ايوب 

  

توانستيد با خدا روبرو شويد و دو سؤال از او بکنيد، اين   اگر می-١
  بود؟ دو سؤال چه می

کشيم، احتياج  وقتی که رنج می: " پاسخ شما به اين گفته چيست-٢
 را بيشتر نداريم درباره خدا بيشتر بدانيم، ما احتياج داريم که خدا

  ."بشناسيم

 زمانی را شرح دهيد که خدا حضور خود را در روز آفتابی يا -٣
  .از درون طوفان زندگی به شما نشان داده است

 در قلمرو جانوران کداميک بيشتر از حضور و عظمت خدا در -۴
  گويد؟ جهان سخن می

 به نظر شما وقتی ايوب با خدا روبرو شد و فرصت يافت تا به -۵
  خ دهد، چه افکاری به مغزش خطور کرد؟وی پاس

متوجه شد که هر آنچه خدا " آقای ويرزبی نوشته است که ايوب -۶
حال ." دهد درست است و انسان بايد آن را با ايمان بپذيرد انجام می

  پاسخ شما به اين مطلب چيست؟

 نقش توبه در پذيرفتن خواست خدا و توکل کردن بر او به هنگام -٧
  ج چيست؟بروز درد و رن

بايستی با   بعد از اينکه ايوب مسائلش را با خدا حل کرد او می-٨
گذريم چگونه  وقتی ما از بحران می. نمود دوستان نيز آنها را حل می

  توانيم از ايوب سرمشق بگيريم؟ می
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 اگر اتهام شيطان بر ايوب در آغاز اين بود که وی به خاطر -٩
کند، در محکمه  طاعت میبرکاتی که دريافت نموده است از خدا ا

  آسمانی، سير و سياحت دردناک ايوب چه چيزی را ثابت کرد؟

  



  کند شخصيت ما در مشکالت و زحمات رشد می
  
  ).١١: ٢٣ايوب " (آيم آزمايد، مثل طال بيرون می چون مرا می"

اند، اما شمار  بسياری از مردم درباره زحمات و صبر ايوب شنيده
کسانی که مفهوم اين زحمات را درک کنند و بداند خدا از اين چه 

  . آن عاجز بودحتی خود ايوب نيز از درک. قصدی داشت، کم است
اما ايوب با پرسيدن پرسشهايی سخت از خويش، از دوستان و از 
خدا، به شناخت جديدی از رنج، صبر و شکيبايی دست يافت و نيز 

  .آموخت که خداوند چه اندازه توانا و مهربان است
تاب ايوب درسهای بسياری خواهيد آموخت؛ از جمله ياد با مطالعه ک

خواهيد گرفت به هنگام مصيبت خود چه کنيد و نيز چگونه به 
باری، شما . عزيزانتان که ممکن است در درد و رنج باشند ياری دهيد

نيز همچون ايوب اين مرد دنيای کهن فرا خواهيد گرفت که در 
  .مشکالت صبور باشيد

  
  .باشد هنمای مطالعه شخصی و گروهی نيز میاين کتاب شامل را
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